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1‑БӨЛІМ. СУАРУШЫ СУДЫ АТМОСФЕРАЛЫҚ ЖӘНЕ ТОПЫРАҚ
ЫЛҒАЛЫНА АЙНАЛДЫРУ ПРОЦЕСІ
1.1. Атмосфера және оның қасиеттері
1.1.1.Атмосфераның негізгі қасиеттері және қауіпті метеорологиялық
құбылыстар
1.1.2 Ауыл шаруашылығындағы метереологиялық құбылыстармен
күресу әдістері
Бақылау сұрақтары
1.2.Агрометерологиялық болжам
1.2.1.Ауыл
шаруашылығын
агрометеорологиялық
болжаммен
қамтамасыз ету
1.2.2.Ауа мен топырақ температурасын анықтау
Бақылау сұрақтары
1.3.Мелиорация негіздері
1.3.1.Суару түрлері және тамшылатып суару жүйесінің негізгі
элементтері
1.3.2 Тамшылатып суару әдістері, режимі және ерекшеліктері
Бақылау сұрақтары
1.4.Қоршаған ортаны қорғаудағы мелиорацияның рөлі
1.4.1.Инъекциялық суару режимі мен технологиясын анықтау
1.4.2.Қоршаған ортаны қорғаудағы мелиорацияның рөлі
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
2‑БӨЛІМ. СӘНДІК-ГҮЛ ӨСІМДІКТЕРІН ӨСІРУ ҮШІН ТОПЫРАҚ
ДАЙЫНДАУ
2.1.Өсімдіктер әлемінің құрылымы
2.1.1. Өсімдіктердің көбеюі және өсуі, олардың адамның шаруашылық
қызметіндегі мәні
2.1.2. Флора, өсімдіктер, фитоценоз, агрофитоценоз, флора әлемі,
ендік және тік аймақтық, экологиялық факторлар және олардың
өсімдіктердің тіршілігіне әсері
2.1.3.Өсімдік түрлері: мәдени, жабайы және арам шөптер
Бақылау сұрақтары
2.2.Өсімдіктер систематикасы және физиологиясы
2.2.1.Өсімдіктердің систематикасы және морфологиясы
2.2.2.Жасушаның қосалқы өнімдері, өсімдік ұлпаларының өзара
байланысы
2.2.3.Өсімдіктер физиологиясы: фотосинтез, өсімдіктердің тынысы,
өсімдіктердің су режимі, өсімдіктердің қоректенуінің физиологиялық
негіздері
Бақылау сұрақтары
2.3.Топырақтану негіздері
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2.3.1.Топырақ түзілу факторлары
2.3.2.Топырақтың морфологиялық белгілері және құрамы
2.3.3. Топырақтың қасиеттері мен құнарлылығы. Топырақ құрылымы
Бақылау сұрақтары
2.4.Егін шаруашылығының негіздері
2.4.1.Егін шаруашылығының заңдары
2.4.2.Арам шөптер және арам шөптермен күресу шаралары
2.4.3.Егін шаруашылығы жүйелерінің түрлері
2.4.4.Топырақты өңдеу түрлері және өңдеу әдісі
2.4.5.Жерді дайындау және топырақ қоспасын жасау
Бақылау сұрақтары
2.5.Агрохимия негіздері
2.5.1.Минералды және органикалық тыңайтқыштардың түрлері
2.5.2.Тыңайтқыштарды қолдану және қоршаған ортаны қорғау
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
3-БӨЛІМ.
ГҮЛ-СӘНДІК ДАҚЫЛДАРДЫ ӨСІРУ БОЙЫНША
АГРОТЕХНИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕРДІ ОРЫНДАУ.
3.1.Гүл шаруашылығы негіздері және гүл өсіру жағдайы
3.1.1.Қауіпсіздік техникасы бойынша алғашқы нұсқаулық
3.1.2.Техникалық базаның құрылымы, жұмыс режимі мен шарттары
3.1.3. Гүл шаруашылығының сипаттамасы, жұмыстарды ұйымдастыру
және өсірілетін дақылдар ассортиментінің сипаттамасы
3.1.4. Өндірістік учаскеде еңбек көлемін жоспарлау және өнім сапасын
бақылау
3.2.Гүлді өсімдіктердің құрылымы
3.2.1.Вегетативті мүшелердің құрылысы мен қызметі
3.2.2.Өсімдіктің генеративті мүшелерінің сипаттамасы
Бақылау сұрақтары
3.3.Режимдерді басқару
3.3.1.Ауа-газ режимі және топырақтың су режимі
3.3.2 Топырақтың тамақтану режимі
3.3.3 Тыңайтқыштардың сипаттамасы. Микротыңайтқыштар
3.3.4 Гүлді өсімдіктерді отырғызу ережелері. Қайта отырғызылған
өсімдіктерге күтім жасау
Бақылау сұрақтары
3.4.Бөлме өсімдіктердің көбеюі
3.4.1.Гүл өсімдіктерін тұқыммен тарату
3.4.1.1.Тұқым көбеюдің негізгі заңдылықтары
3.4.2. Өсімдіктердің табиғи вегетативті жолмен таралуы
3.4.2.1.Табиғи вегетативті көбею
3.4.3.Өсімдіктерді жасанды вегетативті жолмен көбейту
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3.4.3.1.Жасанды вегетативті көбею
3.4.3.2. Сәндік өсімдіктерді телу. Бүршіктеу техникасы
3.4.3.3. Қиылыстыра телу. Оның түрлері мен техникасы. Кактустарды
телу.
Бақылау сұрақтары
3.5.Гүлді-сәндік өсімдіктерді өсіру
3.5.1.Бір жылдық гүлді өсімдіктерді өсіру және көбейту бойынша
агротехникалық шаралар
3.5.1.1.Бір жылдық өсімдіктердің жалпы сипаттамасы. Бойы ұзын
біржылдық өсімдіктер.
3.5.1.2. Әдемі гүлдейтін орташа бойлы бір жылдық өсімдіктердің
ассортименті және оларды өсіру (сальвия, агератум, шырайгүл,
есінекгүл, барқытгүл)
3.5.1.3. Бір жылдық орташа бойлы сәндік жапырақты өсімдіктер
3.5.1.4.Бір жылдық төсеніш өсімдіктер
3.5.1.5.Бір жылдық шырмауық өсімдіктер
3.5.1.6. Орайот/кепкен гүлдердің сипаттамасы
Бақылау сұрақтары
3.5.2. Екі жылдық өсімдіктерді өсіру және көбейту бойынша
агротехникалық іс-шаралар
3.5.2.1.Екі жылдық өсімдіктер сипаттамасы. Виола, дәстүргүл және
ботакөз өсірудің ерекшеліктері
3.5.2.2.Түрік
қалампырын,
оймақгүл,
қоңыраугүлді
өсіру
ерекшеліктері
Бақылау сұрақтары
3.5.3.Көп жылдық гүлді өсімдіктерді өсіру және көбейту бойынша
агротехникалық іс-шаралар
3.5.3.1.Гладиолус және нарғызгүл дақылы
3.5.3.2.Канна. Сипаттамасы және күтімі
3.5.3.3.Қызғалдақ пен нарцисс өсіру және ассортименті
3.5.3.4.Гиацинт өсірудің сипаттамасы, ерекшеліктері. Ұсақ баданалы
өсімдіктер дақылы
3.5.3.5.Лалагүл дақылы. Өсіру ерекшеліктері
3.5.3.6.Тамырсабақты көпжылдық өсімдіктер.
Жыланқияқ және
сәлдегүл дақылдары.
3.5.3.7.Флокс және сарана дақылы.
3.5.3.8.Күзгі гүлдену мерзіміндегі жарық сүйетін тамырсабақты
көпжылдық өсімдіктер.
3.5.3.9.Көлеңкеге төзімді көпжылдық дақылдардың ерекшеліктері
3.5.3.10.Раушан дақылының ерекшеліктері
3.5.3.11.Клематистерді өсіру және күту ерекшеліктері
Бақылау сұрақтары
3.5.4.Жабық топырақтағы гүлді өсімдіктерді өсіру және көбейту
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бойынша агротехникалық іс-шаралар
3.5.4.1.Жабық топырақтағы өсімдіктердің жіктелуі. Өсімдіктерді
таңдау және орналастыру
3.5.4.2.Аққанат мен антуриум сипаттамасы және өсіру
3.5.4.3.Теңбілгүл мен пуансеттияның сипаттамасы. Күтімі және
көбеюі
3.5.4.4.Амариллис отбасы өкілдерінің сипаттамасы
3.5.4.5.Азалия мен камелияны өсіру ерекшеліктері
3.5.4.6.Хлорофитум, Блюм колеусы, қасқыржем сипаттамасы және
өсіру
3.5.4.7.Диффенбахия, кордилина, драцена дақылдары
3.5.4.8. Фикус сипаттамасы, көбеюі және өсуі
3.5.4.9.Аукуба сипаттамасы, көбеюі және өсуі
3.5.4.10. Сүттішай тұқымдастарының перспективалы өкілдері (кротон,
сүттіген)
3.5.4.11. Маранта, калатея, строманттар, фиттония, каладиумнің
сипаттамасы, көбеюі
3.5.4.12.Лимон, қаламшалау және күтімі
3.5.4.13.Агава, гаворция, каланхоэ және жасаңшөп сипаттамалары
және күтімі
Бақылау сұрақтары
3.6.Гүлді өсімдіктерді көктету
3.6.1.Баданалы өсімдіктерді көктету
3.6.2.Раушан, бөртегүл, гортензияны көктету
Бақылау сұрақтары
3.7.Гүл шаруашылығын құру
3.7.1.Гүл шаруашылығы аумағын ұйымдастыру
3.7.1.1.Оранжереялардың түрлері мен құрылысы
3.7.1.2. Көшетханалардың негізгі түрлері мен құрылысы
3.7.1.3.Көшет түрлері. Жылыжайлар, көшетханаларға орынды таңдау
3.7.2.Гүлді өсімдіктерді өсірудің технологиялық картасы
3.7.2.1.Технологиялық карталарды жасау әдістемесі
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
4 ‑ БӨЛІМ. АҒАШТАР МЕН БҰТАЛАРДЫ ОТЫРҒЫЗУ, ОЛАРҒА
КҮТІМ ЖАСАУ
4.1. Ағаш өсімдіктерінің биологиясы мен экологиясының негіздері
4.1.1.Ағаш
өсімдіктерінің
ботаникалық
және
биологиялық
ерекшеліктері
4.1.2.Ағаш өсімдіктерінің тіршілік формалары
4.1.3.Жартылай ағаш өсімдіктерінің тіршілік формалары
4.1.4.Ағаш өсімдіктерінің дамуына әсер ететін экологиялық
факторлардың түрлері
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4.1.5.Ағаш өсімдіктерінің ареалдары және ареал түрлері
4.1.6.Ағаш өсімдіктерін жерсіндіру және климатқа бейімдеу
4.1.7.Өсімдіктердің су режиміне, құрғақшылыққа, жарыққа қатысты
экологиялық топтары
Бақылау сұрақтары
4.2.Сәндік дендрология негіздері
4.2.1.Ағаш өсімдіктерінің ұшар басының ботаникалық ерекшеліктері
4.2.2.Жапырақ пішінінің ботаникалық ерекшеліктері
4.2.3.Гүл пішінінің, гүлдену уақыты мен ұзақтығы бойынша ағаш
тұқымдастары тобының ботаникалық ерекшеліктері
4.2.4.Жемістердің сәнділігі, діңгек қабығының құрылымы мен түсі
бойынша ағаш өсімдіктерінің ботаникалық ерекшеліктері
4.2.5.Ағаштар мен бұталардың ұшар басының қалыптасуы
Бақылау сұрақтары
4.3.Қылқан жапырақты ағаштар мен бұталардың сипаттамасы
4.3.1.Қарағай тұқымдасына жататын түрлердің ботаникалық,
биологиялық ерекшеліктері және сәндік қасиеттері
4.3.2.Кипарис тұқымдасына жататын түрлердің ботаникалық,
биологиялық ерекшеліктері және сәндік қасиеттері
4.3.3.Тисті тұқымдастарға жататын түрлердің ботаникалық,
биологиялық ерекшеліктері және сәндік қасиеттері
4.3.4.Қылқан
жапырақты
ағаш
өсімдіктерін
отырғызудың
агротехникалық әдістері
Бақылау сұрақтары
4.4. Жайпақ жапырақты ағаштар мен бұталардың сипаттамасы
4.4.1. Сермене, бөріқарақат, шамшат тұқымдастарына жататын
түрлердің ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік
қасиеттері, ареалы және қолданылуы
4.4.2.Қарағаш, тұт, бук тұқымдастарына жататын түрлердің
ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері, ареалы
және қолданылуы
4.4.3.Қайың, жаңғақ, тамарикс, тал тұқымдастарына жататын
түрлердің ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік
қасиеттері, таралу аймағы және қолданылуы
4.4.4. Актинидия, көкбұта, жөке, гортензия, қарлыған тұқымдастарына
жататын түрлердің ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік
қасиеттері, ареалы және қолданылуы
4.4.5. Раушангүлділер, бұршақ, мирт, рут тұқымдастарына жататын
түрлердің ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік
қасиеттері, ареалы және қолданылуы
4.4.6.Анакард, үйеңкі, атбас талшын тұқымдастарына жататын
түрлердің ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік
қасиеттері, ареалы және қолданылуы
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4.4.7. Қызыл талды шоқ тоғай, аралий, қабыржық, қара жидекті бқта
тұқымдастарына жататын түрлердің ботаникалық, биологиялық
ерекшеліктері, сәндік қасиеттері, ареалы және қолданылуы
4.4.8.Жүзім, жидек, зәйтүн, ұшқаттар тұқымдастарына жататын
түрлердің ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік
қасиеттері, ареалы және қолданылуы
4.4.9. Жайпақ жапырақты ағаш өсімдіктерін отырғызудың
агротехникалық әдістері
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
5 ‑ БӨЛІМ. ӨСІМДІКТЕРДІ ЗИЯНКЕСТЕР МЕН АУРУЛАРДАН
ҚОРҒАУ
5.1.Сәндік өсімдіктерді қорғау құралдары мен әдістері
5.1.1.Сәндік өсімдіктер зиянкестерінің сыртқы түріне байланыс
сипаттамасы және жәндіктердің даму циклдері
5.1.2.Сәндік өсімдіктердің ауру қоздырғыштарының сипаттамасы
5.1.2.1.Зеңдердің, бактериялардың, вирустардың, микоплазмоздардың
сипаттамасы
5.1.2.2.Нематодтардың, жоғары гүлді паразиттік өсімдіктердің
сипаттамасы
5.1.3.Сәндік өсімдіктердің аурулары мен зиянкестерінің түрлері
5.1.4. Зиянкестер мен ауруларды бақылау әдістері
5.1.4.1.Агротехникалық әдіс
5.1.4.2.Биологиялық әдіс. Өсімдіктер карантині
5.1.4.3.Химиялық әдіс. Пестицидтер туралы түсінік
5.1.5.Негізгі пестицидтердің сипаттамасы
5.1.5.1.Негізгі инсектицидтерге сипаттама
5.1.5.2.Негізгі фунгицидтердің сипаттамасы
5.1.5.3.Пестицидтердің үйлесімділігі. Өңдеу әдістері
Бақылау сұрақтары
5.2.Көшетханалар мен жылыжайлардағы топырақты жақсарту әдістері
5.2.1. Көшетханаларда, оранжереяларда және жылыжайларда
топырақты сауықтыру әдістері
5. 2.2. Көшетханаларды, қоймаларды залалсыздандыру тәсілдері
Бақылау сұрақтары
5.3.Сәндік өсімдіктердің зиянкестерімен күресу әдістері
5.3.1.Сәндік өсімдіктер зиянкестерінің түрлері және олармен күресу
жолдары
5.3.1.1.Жер асты мүшелерінің зиянкестері
5.3.1.2.Жер үсті мүшелерінің зиянкестері
5.3.1.2.1. Біте, қалқаншалы сымырлар, жалған қалқаншалы сымырлар
сипаттамасы
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5.3.1.3.Трипс, аққанаттар, сымырлар сипаттамасы
5.3.1.4. Жапырақ ширатқыш көбелек, жапырақ жегіш, күйе көбелектер
сипаттамасы
5.3.1.5.Мүркөбелек, ызылдауық, шірнеқоректі шегіртке сиаттамасы
5.3.1.6. Есекқұрттардың, шырыштардың, кеміргіштердің сипаттамасы
5.3.2.Өсімдіктерді зиянкестерден қорғау жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру
5.3.3.Зиянкестерге қарсы өсімдіктерді өңдеу
Бақылау сұрақтары
5.4.Сәндік өсімдіктер ауруларымен күресу әдістері
5.4.1.Сәндік өсімдіктер ауруларының түрлері және олармен күресу
жолдары
5.4.1.1.Жұқпалы емес аурулар
5.4.1.2.Жұқпалы аурулар
5.4.1.2.1.Ақұнтақ және тот сипаттамасы
5.4.1.2.2.Жапырақ дақтарының сипаттамасы
5.4.1.2.3.Жапырақтардың
деформациясының
сипаттамасы,
бұтақтардың некрозы
5.4.1.2.4.Қатерлі ісік ауруының сипаттамасы
5.4.1.2.5.Солулардың, шіріктердің сипаттамасы
5.4.1.6.Ауру түрлерін анықтау
5.4.2.Сәндік өсімдіктер ауруларының себептері және ауру
қоздырғыштары және олармен күресу жолдары
5.4.3.Өсімдіктерді аурулардан қорғау жұмыстарын ұйымдастыру
5.4.4.Өсімдіктерді аурулардан емдеу
Бақылау сұрақтары
5.5.Өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғау жұмыстарын
ұйымдастыру
5.5.1.Сәндік өсімдіктердің зиянкестер жұқтыруы және ауруға
шалдығуын есепке алу және тексеру әдістемесі
Қысқаша қорытынды
6 БӨЛІМ.ТҮРЛІ ТИПТЕГІ ГҮЛЗАРЛАРДЫ ҚҰРУ
6.1.Бау-бақша өнеріне тарихи шолу
6.1.1.Шығыс елдерінің ландшафт өнері
6.1.2.Батыс елдерінің ландшафт өнері
6.1.3.Ресей мен Қазақстанның бақ-бақша өнері
Бақылау сұрақтары
6.2.Ландшафт өнеріндегі құралдар мен стильдер
6.2.1.Түс. Түс комбинацияларын үйлестіру
6.2.2.Кеңістіктік құрылымдардың түрлері, олардың қасиеттері,
жарықтандырылуы
6.2.3.Бау-бақ өнерінің стильдері
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6.2.4.Ландшафт өнеріндегі жобалау негіздері және олардың
ерекшеліктері
Бақылау сұрақтары
6.3.Ағаш және бұта отырғызуда композиция жасау
6.3.1.Жалпы, арнайы және шектеулі қолданымдағы дақыл отырғызу
6.3.3.Аумақты көгалдандыру үшін өсімдік материалдарын таңдаудың
негізгі принциптері
6.3.4.Сәндік ағаштар мен бұталардың экологиялық сипаттамалары
6.3.5.Ағаштар мен бұталардың сәндік қасиеттері
6.3.6.Ағаш және бұта отырғызудағы композиция ерекшеліктері
Бақылау сұрақтары
6.4.Гүлді өсімдіктерді таңдау
6.4.1.Гүлді өсімдіктердің сәндік қасиеттері
6.4.2.Гүл дизайнының негізгі композициялық элементтері
6.4.3.Аумақты көгалдандыру әдістері
6.4.4.Гүлзарларды құру және оларға күтім жасау әдістері
6.4.5.Әр түрлі типтегі гүлзарлар жасау және оларға күтім жасау
6.4.6.Көгалдардың мақсаты мен құрамын анықтау
6. 4.7.Көгал шөптерін себу нормалары мен мерзімдері
6.4.8.Көгал учаскесін дайындау және көгалдарға тұқым себу
6.4.9.Көгалдарды күту, жасарту және жөндеу
Бақылау сұрақтары
6.5.Ландшафт өнерінде шағын сәулет нысандарын қолдану
6.5.1.Тік көгалдандыру әдістері
6.5.2.Шырмауық өсімдіктерінің ассортименті
6.5.3.Шырмауық өсімдіктерді отырғызу ережелері
6.5.4.Шырмауық өсімдіктерге күтім жасау әдістері
6.5.5.Тік көгалдандыру объектілерін құру
6.5.6.Тік көгалдандыру өсімдіктеріне күтім жасау
6.5.7.Көгалдандырудағы шағын сәулет нысандарының маңызы және
олардың түрлері
6.5.8.Су қоймаларын құру принциптері
Бақылау сұрақтары
6.6.Қысқы бақтарды безендіру
6.6.1.Көгалдандыруға арналған өсімдіктердің ассортименті
6.6.2.Интерьердегі өсімдіктердің орналасу ережелері
6.6.3.Қысқы бақтарды құру негіздері
6.6.4.Қысқы бақтарды жобалау, интерьердегі гүлді өсімдіктердің
орналасуы
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
7 ‑ БӨЛІМ. ТҰРҒЫН ҮЙЛЕР МЕН КЕҢСЕЛЕРДІ СӘНДІК
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ӨСІМДІКТЕРМЕН БЕЗЕНДІРУ
7.1.Аранжировка және фитодизайн негіздері
7.1.1.Композицияның суреттеу құралдары (түс, симметрия, масштаб,
контраст, нюанс)
7.1.2.Аранжировкада қолданылатын өсімдік материалдары мен
құралдары
Бақылау сұрақтары
7.2.Мерекелерге арналған тақырыптық композициялар
7.2.1.Аранжировканың түрлері мен мақсаттары
7.3.Кесілген гүлдерден гүл шоқтары мен композициялар жасау
7.3.1.Гүл шоқтарының стилі мен формасы. Әр түрлі елдердің гүл
шоқтары
7.3.2.Кесілген гүлдерден гүл шоқтарын жасау. Дайындау техникасы
7.3.3.Үйлену тойының гүл шоғы және үйлену тойын безендіру.
Дайындау техникасы
7.4.Кесілген гүлдерді сақтау
7.4.1.Қыста гүлдейтін бұтақтар
7.4.2.Гүлдерді кесу, кебу себептері, балғындықты қалпына келтіру.
Кесілген гүлдерді сақтау және тасымалдау
Бақылау сұрақтары
7.5.Икебана, бонсай және флористикалық коллаж
7.5.1.Икебана, бонсай және флористикалық коллаж тарихы
7.5.2.Икебана, бонсай және флористикалық коллаж жасау техникасы
7.6.Натюрморт
7.6.1.Құрғақ өсімдік материалынан жасалған композициялар.
Дайындау техникасы
7.6.2.Өсімдіктерді консервациялау. Өңдеу тәсілдері (кептіру, бояу,
ағарту)
7.6.3.Кептірілген гүл шоқтары
Бақылау сұрақтары
7.7.Бөлме өсімдіктерінен композициясы
7.7.1.Жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы, сәндеуге
арналған құралдар, құрылғылар, топырақ қоспалары және материалдар
7.7.2.Бөлме
өсімдіктерінен
композициялар
жасауға
қажетті
микроклиматтық жағдайлар
7.7.3.Сәндік композициядағы түстану негіздері
7.7.4.Өсімдік
композициялары:
вазалар
мен
жылжымалы
контейнерлердегі композициялар
7.7.5.Қысқы бақтар мен жылыжайлар
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
8‑БӨЛІМ. ӘР ТҮРЛІ ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ШЫҒАРАТЫН
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ШАРУАШЫЛЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ
8.1.Менеджмент негіздері
8.1.1.Ауыл
шаруашылығы
кәсіпорындарындағы
менеджмент
қызметінің салалары. Менеджменттің деңгейлері, функциялары,
заманауи мәселелері.
8.1.2.Агроөнеркәсіптік менеджмент жүйесінің стандартты моделін
құру схемалары. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына әсер етудің
сыртқы факторлары
Бақылау сұрақтары
8.2.Тауар қозғалысын таратуды ұйымдастыру, қазіргі маркетингтің
теориясы мен мәні
8.2.1.Маркетингтің әлеуметтік негіздері, өнім, нарық туралы ұғымдар:
маркетингті басқару
8.2.2.Маркетингті басқару тұжырымдамалары
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
9‑БӨЛІМ. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ МЕН ҚАУІПСІЗДІК
ТЕХНИКАСЫН САҚТАУ
9.1.Тіршілік қауіпсіздігінің негізгі ережелері
9.1.1.Кәсіпорындардағы еңбекті қорғаудың нормативтері және
техникалық негіздері
9.1.2.Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидалары
Бақылау сұрақтары
9.2 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
9.2.1.Кәсіпорында еңбекті қорғауды ұйымдастыру
9.2.2.Жеке қорғаныс құралдарын қолдану
9.2.3.Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету
Бақылау сұрақтары
9.3.Қоршаған ортаны қорғау принциптері, табиғатты пайдалану
нормалары мен ережелері
9.3.1. Адам денсаулығына әсер ететін экологиялық факторлар
9.3.2.Қоршаған орта сапасының нормативтері
Бақылау сұрақтары
9.4.Жер қойнауы мен атмосфераның адам өмірі үшін маңызы
9.4.1.Экожүйенің табиғи және антропогендік өзгерістері
9.4.2.Атмосфералық ауаны тазарту және табиғи ресурстар мен жер
қойнауын қорғау жөніндегі іс-шаралар
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
10-БӨЛІМ. ЖАБЫҚ ЖӘНЕ АШЫҚ ЖЕРДЕ ГҮЛДІ ӨСІМДІКТЕРДІ
ӨСІРУ
10.1.Жабық топырақта гүл өсімдіктерін өсіру
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244
244
245
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10.1.1.Көшетханаларды толтыру
10.1.2.Жәшіктерге жер қоспаларын дайындау
10.1.3.Тұқымды себу алдында өңдеу. Тұқымды отырғызу
10.1.4.Көшеттерді өсіру. Пикировка/Қайта сиретіп отырғызу
10.1.5.Сәндік бұталарды кесу және күту
Бақылау сұрақтары
10.2. Ашық топырақта гүлді өсімдіктерді өсіру
10.2.1.Учаскеде топырақ дайындау.
Әртүрлі дақылдар үшін
тыңайтқыштарды ендіру
10.2.2. Тұқымнан бір жылдық, екі жылдық, көп жылдық өқсімдіктер
өсіру, оларды күту
10.2.3.Көпжылдық өсімдіктердің вегетативті көбеюі: бұталардың
бөлінуі, тамырлардың бөлінуі
10.2.4.Ашық
топыраққа
әртүрлі
уақытта
көпжылдықтарды
қаламшалау. Кесіндіні сабақтарды күту
10.2.5.Маусымды гүлдейтін өсімдіктерге күтім жасау. Ашық
топырақтан маусымдық гүлдейтін дақылдарды қазу
10.2.6.Көгал шөбіне күтім жасау
10.2.7.Өсімдіктерді тұрақты жерге отырғызу
10.2.8.Біржылдық және екіжылдық өсімдіктер тұқымдарын жинау
10.2.9.Ашық топырақта көлеңке сүйетін өсімдіктерді өсіру
Бақылау сұрақтары
10.3.Баданалы өсімдіктерді өсіру
10.3.1.Қызғалдақтарды, нарцистерді, гиацинттерді өсіру. Баданалы
өсімдіктерді қазу.Топырақты кептіру, сақтау және дайындау.
Баданалы өсімдіктерді отырғызу және күту.
Бақылау сұрақтары
10.4.Түрлі типтегі гүлзарлардың құрылғысы
10.4.1.Партерлер, гүлбақтар, микбордерлер (аралас отырғызу),
альпинарий құрылымы
10.4.2.Жалғыз, топтық және бордюрлі гүл отырғызу
10.4.3.Отырғызылған гүлдерге күтім жасау
Бақылау сұрақтары
10.5.Көгалдарды отырғызу, күту және оны күтіп ұстау
10.5.1.Көгал өсімдіктерінің негізгі түрлері. Шымқабат өсімдіктерді
отырғызу
10.5.2.Көгалдарға топырақ дайындау. Көгал тұқымын себу
Бақылау сұрақтары
10.6. Бөлме өсімдіктерінің көбеюі
10.6.1.Тұқымнан шығатын бөлме өсімдіктері. Тұқым себу
10.6.2.Өскін сиректету. Екпе көшеттер тамырларын қайта
сирету/пикировка және кесу
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10.6.3.Кесінді сабақ арқылы көбейту (жапырақпен, сабақпен, басымен)
10.6.4.Бұтаны бөлу арқылы көбейту
10.6.5.Жас баданшалармен көбейту
10.6.6.Тамыр атпасымен көбейту
10.6.7.Ауамекн бұрып апару арқылы көбейту
10.6.8.Телу арқылы көбейту, телінген өсімдіктерге күтім жасау
10.6.9.Бөлме өсімдіктерінің күтімі
Бақылау сұрақтары
10.7.Бөлме өсімдіктерін өсіру
10.7.1.Сәндік жапырақты бөлме өсімдіктері
10.7.2.Әдемі гүлденетін бөлме өсімдіктері
10.7.3.Лиана өсіру
10.7.4.Жемісті бөлме өсімдіктері
Бақылау сұрақтары
10.8. Әртүрлі гүлшоқтар
10.8.1.Әр түрлі елдердің гүл шоқтары
10.8.2.Дөңгелек, сопақ және үшбұрышты гүл шоқтары
Бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
Қорытынды
Глоссарий
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар
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1‑БӨЛІМ. СУАРУШЫ СУДЫ АТМОСФЕРАЛЫҚ ЖӘНЕ ТОПЫРАҚ
ЫЛҒАЛЫНА АЙНАЛДЫРУ ПРОЦЕСІ
Модульдің негізгі мақсаты - суарушы суды атмосфералық және
топырақ ылғалына айналдыру процесін игеру үшін қажетті білім мен
дағдыларды қалыптастыру.
Міндеттері: атмосфераның қасиеттері туралы білімді меңгеру;
агрометерологиялық болжам жүргізу; мелиорация негіздерін меңгеру;
қоршаған ортаны қорғаудағы мелиорацияның рөлін түсіну.
Топырақ ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану үшін
ауылшаруашылық өндірісіне агрометеорологиялық және мелиоративті
қызмет көрсету туралы білімнің маңызы зор. Модульде атмосфераның негізгі
қасиеттеріне сипаттама берілген, ауыл шаруашылығындағы қауіпті
метереологиялық құбылыстармен күресу әдістері келтірілген, егіншілікті
ұтымды жүргізу үшін агрометерологиялық болжамның қажеттілігі
көрсетілген. Суарудың түрлері мен әдістері қарастырылған, тамшылатып
және инъекциялық суарудың ерекшеліктері қарастырылған. Қоршаған
ортаны қорғаудағы мелиорацияның рөлі көрсетілген. Бұл ақпарат
көгалдандыруда ағаш және гүл дақылдарын тиімді пайдалану үшін
агротехникалық шараларды ұтымды таңдауға мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны "Ботаника негіздері" пәндері бойынша білім
алушылар біліміне негізделеді, "Гүл-сәндік және ағаш дақылдарын өсіру
бойынша агротехникалық тәсілдерді орындау", "Сәндік өсімдіктерді
зиянкестер
мен
аурулардан
қорғау",
"Агрономия
негіздері",
"Механикаландырылған дала жұмыстарын ұйымдастыру және технологиясы"
пәндерімен біріктіріледі.
1.1. Атмосфера және оның қасиеттері
1.1.1.Атмосфераның
негізгі
қасиеттері
және
қауіпті
метеорологиялық құбылыстар
Атмосфера - бұл жер планетасын қоршап, онымен бірге айналатын газ
қабығы. Оның құрылымында бірнеше қабаттар бар, мысалы: тропосфера,
стратосфера, мезосфера, ионосфера (1.1-сурет).

Сурет 1.1. - Жер атмосферасы
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Жердің атмосферасы келесі қасиеттерге ие: жер бетіндегі
тығыздық=1,2 кг/текше м, оның қалыңдығы шамамен 2500 км, ол көрінетін
жарық үшін мөлдір және спектрдің инфрақызыл аймағына келетін
энергияның едәуір бөлігін өткізбейді, тез араластыруға және үлкен
қашықтыққа қозғалуға қабілетті, басқа сфералармен, әсіресе мұхитпен
байланысы бар [1].
Атмосфера - бұл ауа, су буы және химиялық қоспалардан тұратын
күрделі жүйе. Оның негізгі
құрамы - оттегі, азот және
көмірқышқыл
газы
(сур.1.2).
Оның жылу, су және радиациялық
режимдерге әсері атмосферадағы
жеке
компоненттердің
тепетеңдігіне байланысты.
Қауіпті
метеорологиялық
құбылыстар
(ҚМҚ)
қарқындылығымен, ұзақтығымен
Сурет 1.2 - Жер атмосферасының құрамы
және пайда болу уақытымен
адамдардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін, сондай-ақ экономика салаларына
айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін атмосфералық құбылыстар [2]. Бұл қатты
жел, көктайғақ, бұрқасын, бір сағаттағы жауын-шашын көп болған кездегі
нөсер, құйын, найзағай, бұршақ, мұзды жаңбыр және т.б. (сур.1.3).

Сурет 1.3- - Қауіпті метеорологиялық құбылыстар

1.1.2. Ауыл шаруашылығындағы метереологиялық құбылыстармен
күресу әдістері
Қазақстан аумағындағы қауіпті метеорологиялық құбылыстар негізінен
үсік, құрғақ жел, топырақ және атмосфералық қуаңшылық болып табылады
(сур.1.4). Мәдени өсімдіктердің қолайсыз жағдайларға төзімділігін
арттырады, топырақтың құнарлылығы мен құрылымын жақсарту және
суаруды жақсартады.
Ол
үшін
өсімдіктердің
құрғақшылыққа төзімді жаңа
сорттарын өсіру, сонымен қатар
өсімдіктердің
ылғалмен
қамтамасыз етілуін арттыруға
Аңызақ
Құрғақшылық
бағытталған әдістерді қолдану
Сурет 1.4- - Қазақстандағы қолайсыз
жұмыстары жүргізіледі. Оларға
агрометеорологиялық құбылыстар
суарудың барлық түрлері, еріген
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суды ұстау, қарды сақтау, таза бу құру, көктемде ылғалды уақтылы жабу,
жерді аудармай жырту, тырмалау, тегістеу, культвациялау, жол аралықтарын
өңдеу, егіс қорғайтын ағаштар отырғызу және басқа да дақылдардың
фитоклиматын жақсартатын әдістер кіреді [3].
Бақылау сұрақтары
1.Атмосфераның негізгі қасиеттері қандай?
2.Қауіпті метеорологиялық құбылыстар дегеніміз не?
3.Қолайсыз агрометеорологиялық құбылыстармен күресу үшін қандай
әдістер қолданылады?
1.2. Агрометерологиялық болжам
Атмосфера жер бетіндегі ауа-райын анықтайды. Ауа-райын
метеорология зерттейді, ал климаттың ұзақ өзгеруін – климатология
зерттейді
1.2.1. Ауыл шаруашылығын агрометеорологиялық болжаммен
қамтамасыз ету
Агрометеорологиялық болжам - бұл күтілетін агрометеорологиялық
жағдайлардың ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің жай-күйі мен өнімділігіне
әсері туралы ғылыми негізделген болжам [4]. Метеорология әдістері негізінде
метеорологиялық қызметтер жасалынады (әзірленеді). Агрометеорологиялық
есептеулер мен болжамдар үшін бастапқы деректер ауылшаруашылық
дақылдарының жай-күйіне арналған агро-және гидрометеостанциялардың үлкен
желісін бақылаудың нақты материалдары болып табылады (сур.1.5).

Сурет 1.5- - Ауа райы жағдайларын бақылау

Өнімділікті агрометеорологиялық болжау әдістерінің ғылыми негізі
биологиялық негізделген және өсімдіктердің өсуі, дамуы мен өнімділігінің
метеорологиялық жағдайларға, топырақ ылғал қорының динамикасына,
агротехника деңгейіне сандық тәуелділігі болып табылады. Мазмұны
бойынша агрометеорологиялық болжамдарды бес негізгі топқа бөлуге
болады: агрометеорологиялық жағдайлардың болжамдары, фенологиялық
болжамдар, негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен өнім
сапасының болжамдары, қысқы кезеңдегі күздік дақылдар жай-күйінің
болжамы, өсімдіктер аурулары мен зиянкестерінің пайда болуы мен таралу
мерзімдерінің болжамдары [5].
Үш кезең бар: қысқа мерзімді болжам-1-3 күн, орта мерзімді болжам 4-10 күн, ұзақ мерзімді ай [6].
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1.2.2. Ауа мен топырақ температурасын анықтау
Ауа мен топырақтың температурасын өлшеу үшін шұғыл, минималды
және максималды термометрлер қолданылады (сур.1.5). Жедел термометр
ТМ-3,
сынапты,
сол
сәттегі
ауа
температурасын
немесе
топырақ бетін өлшеу үшін
қолданылады [7].
Есептеулер тек көлденең
Жедел
Минималды
Максималды
орналасқан термометрден
термометр ТМ-3 термометр TM-2 термометр TM-1
алынады.
TM-2
минималды
Сурет 1.6 - Ауа температурасын анықтауға
термометрі - бұл уақыт
арналған термометрлер
аралығында минималды
температураны өлшеуге арналған сынапты әйнекті термометр. ТМ-1
максималды термометрі, сынапты, бақылау мерзімдері арасындағы кезеңде
ауаның немесе топырақ бетінің ең жоғары температурасын өлшеуге
арналады [1.7].
Термограф - тәулік немесе апта ішінде ауа температурасын үздіксіз
тіркеуге арналған аспап (сур.1.7).
Термографтар
жер
үсті
жағдайларында
ауа
температурасының өзгеруін тіркеуге арналған, минус
45°С-тан плюс 45°С-қа дейінгі температурада және
25°С температурада қоршаған ауаның 100%
салыстырмалы ылғалдылығында пайдаланылады [8].
Температураның өзгеруі шыны астындағы корпуста
Сурет 1.7 орналасқан ысталған барабанның бетіндегі көрсеткіш
Метеорологиялық Мқауырсынмен бекітіледі.
16А термографы

Тереңдіктегі топырақ температурасын анықтау үшін - Савинов
термометрлері, сорғыш топырақ-тереңдік термометрлері, термометр-сүңгі,
максималды-минималды, электронды транзисторлық сандық, агроном таяғы
қолданылады. Ең жиі Савинов термометрі қолданылады (сур.1.8 а).
Бұл топырақ термометрі,
ол резервуар мен шкаланың
басы арасындағы аймақта
ұзартылған және осы тұста
135°бұрышқа
иілген,
капиллярлы
сынапты
А-Савинов
Б-ТМ 10
В - электронды
термометр. Капиллярдың
Термометрі
термометр ТМ4
ұзаруы
термометрдің
Сурет 1.8 - Топырақ температурасын анықтауға
тереңдігімен анықталады.
арналған термометрлер
Термометр бүгілгенге дейін
топыраққа салынады. Жылы мезгілде 5, 10, 15, 20 см тереңдікте бақылау
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жасау үшін қолданылады. Термометрлер көктемде, топырақтың жоғарғы
қабаты еріген кезде шамамен 25 см тереңдікке салынады және аяз
басталғанға дейін күзде алынып тасталады [9].
Метеоалаңдардағы топырақ температурасын өлшеу үшін қорғаныс
жақтауына орналастырылған және арнайы ұңғымаларға түсірілген ТМ-10
сорғыш сынап термометрлері қолданылады (сур.1.8 Б). Термометрлер
арасындағы қашықтық 50 см. Батыру тереңдігі 0,8; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,2 м.
Кейде 0,8; 1,6; 2,4; 3,2 м. Сорғыш термометрлер табиғи жамылғысы бар ашық
жерге қойылады [7].
TM4 топырақ температурасын өлшеуге арналған электронды
термометр (сур.1.8 в) - бұл болат сүңгілі сандық термометр, оның соңында
температура сенсоры бар. Өлшеу диапазоны 50-ден +300° - қа дейін.
Металл сүңгі ұзындығы 14.5 см. Дала жағдайында 3-тен 40 см-ге дейінгі
тереңдікте топырақ температурасын өлшеуге арналады.
Бақылау сұрақтары
1.Агрометеорологиялық болжам не үшін қажет?
2.Топырақ температурасы қалай анықталады?
3. Ауа температурасы қалай анықталады?
1.3. Мелиорация негіздері
1.3.1 Суару түрлері және тамшылатып суару жүйесінің негізгі
элементтері
Су барлық тірі организмдердің, соның ішінде дақылдардың тіршілігін
қамтамасыз етеді. Топырақ ылғалының негізгі көзі - атмосфералық жауыншашын, топырақ ылғалының артуына жасанды суару ықпал етеді[10].
Суару - бұл топырақты жасанды ылғалдандыру. Суару өсімдіктердің
өсуіне қолайлы, топырақтың су және онымен байланысты қоректік, ауа,
жылу, тұз және микробиологиялық режимдерін қамтамасыз етеді.
Суару режимі - суарулардың оңтайлы саны, оларды өсірілетін
дақылдың өсуі мен даму кезеңдері бойынша дұрыс бөлу.
Суару нормасы - бір суару кезінде далаға жеткізілетін су мөлшері.
Гидромодуль термині енгізілді,уақыт бірлігіне суармалы алаңның бірлігіне
берілетін су көлемі. Суару нормасы - барлық суару нормаларының
қосындысы [11].
Суару нормалары, мерзімдері мен кестесі жергілікті жердің топырақклиматтық жағдайларына, алаңның көлеміне және ауыл шаруашылығы
дақылына байланысты. Вегетация кезеңі барысында өсімдіктердің суға деген
қажеттілігі өзгереді, сондықтан суару режимі – суару кезінде топырақтың
ылғалдану деңгейі мен тереңдігін, суару жылдамдығын өсімдіктердің
дамуының интерфазалық кезеңдеріне сәйкес саралаған жөн. Суару
жылдамдығы суару әдісі мен техникасына да байланысты.
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Суару әдістері және оның түрлері. Тұрақты және бір реттік суару
түрлері бар. Тұрақты суару кезінде су топырақтың ылғал құрамына, ондағы
ауылшаруашылық дақылдарының қажеттілігіне, метеорологиялық жағдайларға байланысты суармалы алқапқа беріледі.
Бір реттік суару - вегетациялық кезеңнің басында ылғалды зарядты суару кезінде жүзеге асырылатын суармалы егістікке бір рет су беру (ылғалдызарядтап суару) немесе жергілікті ағын сулармен топырақты терең көктемгі ылғалдандыру. Суарудың әртүрлі түрлері қолданылады: жер
үсті, жаңбырлату, топырақ ішінде, тамшылап
суару (сур.1.9).
Жер үстімен суару кезінде суаратын су
топырақ бетіне арықтар, атыздар, жолақтар желісі бойынша немесе атыздарды сумен
Сурет 1.9 - Суарудың негізгі
бастыру арқылы беріледі. Атыздармен суару
әдістері
(сур.1.10) еңістігі 2% - дан (0,02) аспайтын
жерде пайдаланады.

Сурет 1.10 – Атыздармен
суару

Бұл әдістің кемшіліктері: жұмсалған
жұмыс мөлшері ауқымды; топырақ эрозиясының
қаупі бар; судың жоғалу қаупі бар; толып кету
салдарынан
ауылшаруашылық
дақылдары
зақымдалуы мүмкін және т. б. Контурлы атыздар
топырақ эрозиясының қаупін азайту үшін 25%
(0,025) астам еңісті жерлерде қолданылады.

Топырақ
ішінде
суару
жер
асты
ылғалдандырғыштары (су өткізгіштер) жүйесімен
жүзеге асырылады, оның арқасында су топырақтың
тамыр қабатына енеді (сур.1.11). Бұл суарудың біркелкілігін қамтамасыз етеді, ылғалдылық сақталады,
топырақтың тамыр қабаты сақталады, топырақ
Сурет 1.11- -Топырақ
құрылымы сақталады, онда қыртыстың пайда болуішіндегі суару
ына жол берілмейді, суармалы судың шығыны азаяды және оның топырақ бетінен немесе өткізгіштігі әлсіз топырақтардан
булануы жоғалады. Жер асты суландырудың кемшіліктері: жүйе
құрылысының құны жоғары; жеңіл, тұзды топырақтарда пайдалану мүмкін
емес; топырақтың жоғарғы қабатының нашар ылғалдануы; топырақтың
белсенді қабатынан төмен горизонттарда сүзугуе судың көп мөлшерде
шығындалуы және т.б. [12].
Жаңбырлату кезінде топырақ пен өсімдік бетіне жасанды жаңбыр
түрінде су беру әр түрлі жаңбырлату қондырғыларының, машиналардың, құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылады. Жаңбырлатудың сөзсіз
артықшылығы - суаруды толық автоматтандыру; қатаң нормаланған су
мөлшерімен суару; суармалы жерге жиі су беру мүмкіндігі [13].
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Аэрозольді суаруауа ауыл шаруашылығы дақылдарын егуде
ылғалдылықты арттыру және А температураны төмендету үшін суармалы
суды шашу (оның тамшыларының диаметрі 0,5 мм-ден кем) арқылы жүзеге
асырылады.
Жаңбырлату әдістері. Суару үшін спринклерлер
немесе суды
шашырататын құрылғылар қолданылады. Жаңбырлатқыштардың екі негізгі
түрі қолданылады - роторлар мен статикалық жаңбырлатқыштар.
Су ағыны бірнеше ағынға бөлінетін роторлы жаңбырлатқыш құрылғы
(сур.1.12). Роторлардың ішінде тістегерішті механизм бар, ол штокқа бір
ағынды бүріккішпен баяу айналуға мүмкіндік береді.

Желдеткіш бүріккіші бар статистикалық
Роторлы сплинкер
жаңбырлатқыш
Сурет 1.12 – Түрлі жаңбырлатқыштар

Статикалық жаңбырлатқышта айналмалы бөліктер жоқ, ал бүріккіш
штоктың
үстіне
оралады.
Автоматты
суарудағы
кез-келген
жаңбырлатқыштартар жер астында тыныштықта орналасады, ал жұмыс
кезінде олар бетіне шығарылады [13].
1.3.2 Тамшылатып суару әдістері, режимі және ерекшеліктері
Тамшылатып суару - 0,5 м дейінгі биіктікте
орналасқан дозатор-мөлшерлеуіштердің көмегімен
өсірілетін өсімдіктердің тамырына немесе 0,3 м тереңдікте орналасқан құбырлардан тікелей тамырланғантопырақ
қабаты
арқылы
өсірілетін
өсімдіктердің тамыр аймағына су берілетін суару әдісі
(сур. 1.13.).
Бұл
әдіс
суды
және
басқа
ресурстарды
Сурет 1.13(тыңайтқыштар, еңбек шығындары, энергия және
Тамшылатып суару
құбырлар) айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді
[14]. Бастапқыда ол жылыжай өндірісінде кеңінен таралды, бірақ бүгінде ол
ашық жерлерде көкөністер, жемістер мен жүзім өсіру үшін, сондай-ақ
көгалдандыру, соның ішінде тік бақтар үшін кеңінен қолданылады.
Тамшылау жүйесінің жалғыз кемшілігі - ол бітелуі мүмкін. Барлық
саңылаулардың бітелуіне жол бермеу үшін құбырдың кіреберісінде
орналасатын торлы арнайы сүзгі қолданылады [15].
Бақылау сұрақтары
1.Өсімдіктерді өсіру кезінде суарудың қандай әдістері қолданылады?
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2. Шашудың қандай әдістері бар?
3.Тамшылатып суарудың ерекшелігі неде?
1.4. Қоршаған ортаны қорғаудағы мелиорацияның рөлі
1.4.1 Инъекциялық суару режимі мен технологиясын анықтау
Суарудың барлық әдістерінің басты кемшілігі - судың жоғары шығыны.
Нәтижесінде оның көп мөлшері пайдаланылмай қалады. Суды тікелей өсімдікке
жеткізу үшін инъекциялық суару әдісі әзірленді, ол AC 22126 авторлық
куәлігіне ие [16]. Бұл әдіс суды қажеттілік бойынша өсімдіктердің ксилемасына
тікелей беруге мүмкіндік береді, ал судың басқа шығыны нөлге дейін азаяды.
Инъекциялық суару жүйесінің негізгі компоненттері: су беру құрылғысы, суару
түтіктері және инъекцияға арналған ұштардан (инелер) тұратын резеңке
шлангтан жасалған тасымалдау құбыры құрылғысы (сур.1.14).

1 – өсімдіктер; 2 – ине; 3-инеге су беруге арналған шланг; 4-тесіктер; 5 - реттеу
қондырғысы; 6-реттеу қондырғысындағы су деңгейі; 7-бак; 8-су шығынын қалайтын
шланг; 9-реттеу қондырғысына су беруге арналған шланг; 10-бакты толтыруға арналған
орын;
Сурет 1.14 - Инъекциялық суару схемасы

Инъекциялау әдістемесі. Берілген құрылғыны іске қосқаннан кейін
құбырлар арқылы өтіп, судың әр инеге жақындағанына көз жеткізу керек.
Инелерден су қатты ақпауы керек. Егер иненің ұшынан су қатты ақса, онда
берілген құрылғының су қысымын азайту керек. Одан кейін әр өсімдік
инъекциялық инемен инъекцияланады.
1.4.2 Қоршаған ортаны қорғаудағы мелиорацияның рөлі
Мелиорация (лат. melioratio-жақсарту) - жердің қасиеттерін жақсартуға,
олардың өнімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар кешені [17].
Мелиорацияның үш негізгі міндеті бар:
- су режимінің қолайсыз жағдайларындағы жерлерді жақсарту;
- топырақтың қолайсыз физикалық және химиялық қасиеттері бар жерлерді
жақсарту;
- зиянды механикалық әсерлерге, яғни су және жел эрозиясына ұшыраған
жерлерді жақсарту.
Мелиорация түрлеріне гидромелиорация, агроорманмелиорация,
мәдени-техникалық мелиорация, химиялық мелиорация жатады. Мелиорация
түрін таңдау аумақтың табиғи және экономикалық жағдайларына
байланысты; әдетте мелиорациялық шаралар кешені қолданылады.
Нақты тапсырмаға байланысты мелиорацияның әртүрлі түрлері де
қолданылады. Аумақтан артық ылғалды жою үшін топырақты құрғату және
топырақтағы ылғалды арттыру үшін суару жүргізіледі. Қолайсыз физикалық
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қасиеттері бар жерлерді жақсарту үшін аэрацияны күшейту жұмыстары
жүргізіледі (сур. 1.15).
Ол үшін дұрыс ауыспалы егістер енгізіліп,
топырақтың терең қабаттарының ауа мен су
өткізгіштігінің артуына ықпал ететін сазды
топырақты құмдау және крот дренажы
қолданылады [18].
Топырағы қолайсыз химиялық қасиеттерге
Сурет 1.15 - Топырақ аэрациясы
ие жерді мелиорациялау зиянды тұздарды
жуу, топырақтың қышқылдығын әк қосу арқылы азайту топырақтың қоректік
қасиеттерін тыңайтқыштармен арттыру және шөптердің үлес салмағының
жоғарылауымен дұрыс ауыспалы егісті енгізу арқылы жүргізіледі (сур.1.26),
Су және жел эрозиясына ұшыраған жерлерді
мелиорациялау жер үсті суларының мөлшері
мен жылдамдығын азайтуға, топырақтың
эрозияға және жойылуға төзімділігін арттыруға
бағытталған шараларды қамтиды.
Қазіргі жағдайда мелиорациялық жұмыстарға
Сурет 1.16-Топырақты әктеу
ұшыраған аумақтардың көпшілігінде жоғарыда
қарастырылған мелиорация түрлерінің бірі емес, табиғи және экономикалық
жағдайлардың үйлесуіне байланысты бірнеше түрі қолданылады, бұл
топырақтың құнарлылығын арттыруға және қоршаған ортаны қорғауға ықпал
етеді [19]. Сонымен, аумақты суарумен қатар, онда орман алқаптары
құрылады, ауыспалы егістер суармалы алқаптарға енгізіледі, тыңайтқыштар
қолданылады, тұзды жерлерді жуу жүзеге асырылады және т.б. мұның бәрі,
әсіресе біздің елімізде мелиоративті құрылыстың кең ауқымымен
мелиорацияны табиғатты өзгертудің және жалпы гидрологиялық режимді
өзгертуде жетекші антропогендік факторларының бірі етеді.
Жерді мелиорациялау топырақтың өнімділігін арттыру және орнықты
егіншілікті жүргізу, сондай-ақ пайдаланылмайтын және өнімділігі төмен
жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тарту үшін қажетті жағдайлар
жасау, орман шаруашылығын кешенді жүргізу, табиғи ресурстарды қорғау,
молықтыру және ұтымды пайдалану үшін жер алқаптарының ұтымды
құрылымын қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылады.
Бақылау сұрақтары
1.Мелиорацияның негізгі міндеті қандай?
2.Инъекциялық суару дегеніміз не?
3.Топырақты аэрациялау не үшін қажет?
4.Қолайсыз химиялық қасиеттері бар топырақты қалай жақсартуға болады?
Қысқаша қорытынды
Ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету үшін негізгі
агрометеорологиялық және мелиорациялық көрсеткіштерді есепке алу қажет.
Сәндік өсімдіктерді тиімді өсіру үшін агрометерологиялық болжам жасай
білу керек, сонымен қатар жердің қасиеттерін жақсартуға, олардың
өнімділігін арттыруға бағытталған шаралар кешенін қолдана білу керек.
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2‑БӨЛІМ. СӘНДІК-ГҮЛДІ ӨСІМДІКТЕРДІ ӨСІРУ ҮШІН ТОПЫРАҚ
ДАЙЫНДАУ
Модульдің негізгі мақсаты: өсімдіктердің физиологиялық және
биохимиялық негіздері бойынша түсініктерін, білімдер мен дағдыларын
қалыптастыру және кәсіби қызметке дайындалу үшін қажетті практикалық
дағдылар мен машықтарды дамыту.
Міндеттері:
- топырақтың қасиеттері мен құнарлылығын анықтау;
- қажетті топырақ өңдеуді таңдау;
- тыңайтқыштар енгізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.
Модульде
өсімдіктер
әлемінің
құрылымына,
өсімдіктердің
систематикасы мен физиологиясына, топырақтану негіздеріне, егіншілік,
топырақты өңдеу, егіншілік жүйелеріне, агрохимия негіздеріне, агрохимия
міндеттеріне, тыңайтқыштардың түрлері мен қолданылуына сипаттама
берілген.
Модульдің мазмұны "Ботаника негіздері" пәндері бойынша білім
алушылардың білімдері, дағдылары, машықтарына негізделеді және "Жасыл
құрылыс негіздері", "Сәндік өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғау",
"Агрономия негіздері", "Механикаландырылған дала жұмыстарын
ұйымдастыру және технологиясы" пәндерімен біріктіріледі.
2.1. Өсімдіктер әлемінің құрылымы
2.1.1. Өсімдіктердің көбеюі және шығуы, олардың адам өміріндегі
маңызы
Өсімдіктердің көбеюі - бұл өзі тәріздес ағзалармен көбею. Бұл
ұрпақтар арасындағы сабақтастықты сақтауға және популяция санын белгілі
бір деңгейде сақтауға мүмкіндік береді.

Жыныссыз өрбу/асексуалды көбею споралардың көмегімен жүзеге
асырылады. Спора - бұл басқа жасушамен біріктірілмей өсетін арнайы
жасуша. Споралар диплоидты (митоз нәтижесінде пайда болады) және
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гаплоидты (мейоз нәтижесінде пайда болады) болуы мүмкін; олар қозғалу
үшін жалған аяқ қолданады (балдырларда) немесе жел мен судың
(папоротник, мүк) көмегімен таралуы мүмкін.
Жыныстық көбею - арнайы ұрық жасушаларының - гаметалардың
зигота түзуімен бірігуімен байланысты.
Вегетативті көбею арнайы көбею органдары мен жасушалардың пайда
болуымен байланысты емес. Ол өсімдіктің вегетативті мүшелерінің
көмегімен жүзеге асырылады: сабақтар (кесінділер мен қабаттар),
жапырақтар, бүршіктер, тамырлар, көген өркен, баданалар, тамырлы
тұқымдар (тамырларда бүршіктер құра алатын өсімдіктер осылай көбейеді),
жапырақты кесінділер және тіндік дақылдар (пробиркада өсіру) [22].
Өсімдіктердің адам іс-әрекетіндегі рөлі.
Дәрі-дәрмек көзі. Дәрілік өсімдіктердің 12 мыңнан астам түрі белгілі.
Рим дәрігері Гален белгілі бір заттардың емдік екенін анықтады. Қазіргі
уақытта өсімдіктер ауадан көмірқышқыл газы мен оттегін, топырақтан - қант,
қышқылдар өндірілетін минералдар мен азотты сіңіретін күрделі табиғи
зертхана екендігі белгілі. Өсімдіктерде эфир майлары, ұшпа заттар,
дәрумендер, алкалоидтар және басқа заттар бар. Қазіргі уақытта өсімдік
тектес көптеген дәрі-дәрмектер шығарылады: тыныштандыратын әсері бар
валериана, сәлдегүл, пустырник тұнбалары, эвкалипт майы бар мұрын
тамшылары тұмауда көмектеседі және т. б.
Өнеркәсіп үшін шикізат көзі.
Маталарды дайындау - зығыр, мақта; ағаштан қағаз өндіру; сәбіз,
қызылша тамы ржемістерінен, индигофера, хина жапырақтарынан тағамдық
бояғыштар өндіру; құрылыс және әрлеу материалдары - қылқан жапырақты,
жөке, қайың; шикізат және отын - шымтезек, тас көмір.
Сәндік көгалдандыру ретінде. Өсімдіктер тамақ пен шикізат берумен
ғана құнды емес. Сәндік өсімдіктер біздің өмірімізге қуаныш сыйлайды.
Адамның өндірістік және тұрғын үй-жайлары, егер оларда бөлме өсімдіктері
болса жайлы бола түседі. Жасыл түс тыныштандырады және көздің
ауырсынуын жеңілдетеді. Көптеген бөлме өсімдіктері бактерияларды
өлтіретін ұшпа заттарды бөледі, ауаны зиянды қоспалардан (фенол,
формальдегид, бензол және т.б.) тазартады және ылғалдандырады, әлауқатты жақсартады, көңіл-күй мен өнімділікті арттырады [23,24].
2.1.2. Флора, өсімдіктер әлемі, фитоценоз, агрофитоценоз, флора
әлемі, ендік және тік аймақтылық, экологиялық факторлар және олардың
өсімдіктердің тіршілігіне әсері
Тірі организмдердің әр түрі белгілі бір жағдайларда - суда, жерде,
топырақта немесе басқа ағзаның денесінде өмір сүреді. Сонымен, балық,
шаян тәрізділер, ұлулар және басқа да су жануарлары, көптеген өсімдіктер
бүкіл өмірін суда өткізеді. Көптеген өсімдіктер, жануарлар мен құстар жер
үстіндегі ортада өмір сүреді.
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Жабайы табиғат факторлары немесе биотикалық факторлар — тірі
организмдердің кез-келген өзара әрекеттесуі. Осылай, кейбір ағзалар
басқалар үшін азық бола алады немесе керісінше азық қорын жей отырып сол
арқылы басқа түрлердің санын азайтады.
Тірі организмдерге әсер ететін адам қызметінің барлық түрлері
факторлардың жеке тобына бөлінеді.
Тірі организмдердің тіршілік ету
ортасымен, сондай-ақ тірі организмдер
қауымдастығымен
байланысын
экология ғылымы зерттейді (грек
сөзінен ойкос - тұрғын үй және логосғылым).
Сондықтан
факторлар
экологиялық деп аталады. Барлық
экологиялық
факторлар өсімдікке әсер етеді және
олардың өмірі үшін қажет. Бірақ өсімдіктің сыртқы келбеті мен ішкі
құрылымындағы күрт өзгерістер жансыз табиғаттың жарық, температура,
ылғалдылық сияқты факторларын тудырады.
Өлі табиғаттың факторлары:
Биотикалық емес факторлар

.

Тірі табиғаттың факторлары:

Биотикалық факторлар

Негізгі абиотикалық факторлардың күн
сәулесі - жерге түсетін негізгі энергия көзі.
Күн
сәулесінің
энергиясы
арқасында
өсімдіктерде фотосинтез жүреді. Бұл өсімдік
ағзасының басқа функцияларына — оның
өсуіне, гүлденуіне, жемісіне, тұқым өнуіне
әсер етеді.
Жарықтандыру
қарқындылығына
байланысты өсімдіктердің үш тобы бар :
жарық сүйетін, көлеңке сүйетін және

көлеңкеге төзімді.
Жарық сүйетін өсімдіктер күн сәулесі түсетін ашық жерлерде ғана өмір
сүреді. Олар құрғақ дала мен шөлейт жерлерде, биік таулы шалғындарда, кең
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таралған, онда өсімдік жамылғысы сирек кездеседі және өсімдіктер бір-біріне
көлеңке түсірмейді. Жарық сүйетін өсімдіктерге далалы және шалғынды
шөптер, өгейшөп, бозкілем, арамшөптер, бидай, күнбағыс, ағаш түрлерінен
— қарағай, қайың, балқарағай, ақ акация жатады.
Көлеңке с үйетін
өсімдіктер
тікелей күн сәулесіне шыдай
алмайды және тек көлеңкелі
жерлерде жақсы өседі. Бұл шырша
ормандары
мен
емен
ормандарының шөпті өсімдіктері,
мысалы, саумалдық, қарға көз, екі
жапырақты майник, желайдар, көптеген орман папоротниктері мен мүктер.
Көлеңкеге төзімді өсімдіктер күн
сәулесімен тікелей жарық астында
жақсы өседі, бірақ олар көлеңкеге де
шыдай алады. Бұл өсімдіктер тобына
тығыз ұшар басы бар көптеген ағаш
түрлері
кіреді,
оларда
жапырақтардың бір бөлігі қатты
көлеңкеленген (жөке, емен, күл) болады, ормандарда және шалғындарда
өсетін көптеген шөпті өсімдіктер
жатады.
Ортаның маңызды абиотикалық
факторы
температура
болып
табылады.
Жер
шарындағы
температураның
ауытқуы
кең
шектеулерге жетеді: шөлдерде + 5060°С, Антарктидада - 70-80°С-қа дейін, бірақ өмір осындай төтенше
жағдайларда да болады.
Тірі организмдердің әр түрі белгілі бір температуралық режимге
бейімделген. Бірақ барлық өсімдіктер үшін қызып кету де, шамадан тыс
салқындау да қауіпті. Тым жоғары температура өсімдіктердің кеуіп кетуін,
күйіуін, хлорофилл бұзылысын, тіршілік әрекеті процестерінің бұзылуын
және өлімге әкеп соғуы мүмкін. Көбінесе ылғалдың жетіспеушілігімен қатар
жүретін жоғары температура әсеріне жарық сүйетін өсімдіктер жиі
ұшырайды. Бұл өсімдіктерде қызып кетудің зиянды салдарын болдырмайтын
әртүрлі бейімделулер бар: жапырақтардың тік орналасуы, жапырақ бетінің
азаюы, тікенектердің дамуы (кактустарда), көп мөлшерде суды сақтау
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қабілеті, жақсы дамыған тамыр жүйесі, тығыз жапырақтану, ол жапырақтарға
ашық түс беріп, түсетін жарықтың шағылысуын күшейтеді.
Суық өсімдіктерге теріс әсер етуі мүмкін. Су жасушааралық
кеңістіктерде және жасуша ішінде қатып қалған кезде мұз кристалдары пайда
болады, бұл жасушалардың зақымдануына және олардың өліміне әкеледі.
Суық аймақтардың өсімдіктері өте кішкентай
жапырақты мен шағын болажы (мысалы,
ергежейлі қайың және ергежейлі тал). Олардың
биіктігі қар жамылғысының тереңдігіне сәйкес
келеді, өйткені қардың үстінен шыққан барлық
бөліктері өледі.
Кейбір бұталар мен ағаштар көлденең бағытта
өседі, мысалы, балқарағай жатағаны, арша. Олардың бұтақтары жерге
жайылып, қар жамылғысының әдеттегі тереңдігінен жоғары көтерілмейді.
Суық мезгілде өсімдіктерде барлық өмірлік процестер баяулайды.
Өсімдіктер жапырақтарын тастайды. Көптеген шөпті өсімдіктерде жер үсті
мүшелері өледі. Кейбір сулы өсімдіктер су қоймаларының түбіне түседі
немесе қыстайтын бүршіктер пайда болады. Сондай-ақ, маңызды
абиотикалық фактор болып ылғалдылық табылады, өйткені ешбір организм
сусыз өмір сүре алмайды. Өсімдіктер үшін су көзі - жауын-шашын, тоғандар,
жер асты сулары, шық пен тұман. Шөл, құрғақ дала өсімдіктерінде су жалпы
массаның 30-дан 65% - на дейін, орманды-дала өсімдіктерінде - 70-80% - ға
дейін, гигрофильді өсімдіктерде 90% - ға жетеді.
Ылғалдылыққа қатысты өсімдіктерді үш топқа бөлуге болады.
1. Сулы және шамадан тыс ылғалды жерлерде өсетін өсімдіктер.
2. Құрғақшылыққа төзімділігі жоғары құрғақ жерлерде өсетін
өсімдіктер.
3. Орташа (жеткілікті) ылғалды жағдайында өмір сүретін өсімдіктер.
Осы экологиялық топтарға кіретін өсімдіктер осы топқа тән сыртқы
және ішкі құрылымға ие.
Енді
биотикалық
факторларды қарастыруға
және тірі организмдердің
бір-біріне
қалай
әсер
ететінін зерттеуге көшейік.
Жануарлар өсімдіктермен
қоректенеді,
тозаңдандырады, жемістер
мен тұқым таратады.
Үлкен өсімдіктер жас, кішкентайларға көлеңке түсіреді. Кейбір өсімдіктер
басқаларды тірек ретінде пайдаланады [25].
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2.1.3. Өсімдік түрлері: мәдени, жабайы және арамшөптер
Мәдени өсімдіктер (ауыл шаруашылық дақылдары) - адам азық-түлік
алу үшін, ауыл шаруашылығында азық, дәрі-дәрмек, өнеркәсіптік және өзге
де шикізат алу үшін және басқа да мақсаттар үшін өсіретін өсімдіктер.
Мәдени өсімдіктер жабайы өсімдіктерден будандастыру, селекция немесе
гендік инженерия арқылы алынған. Сәндік түрлерден айырмашылығы,
мәдени өсімдіктерде табиғи таралу ареалы жоқ.
Мәдени өсімдіктердің жіктелуі.
Сәндік өсімдіктер (раушангүл); дәнді және нан дақылдары (күріш,
жүгері, бидай); бұршақты өсмдіктер (бұршақ, соя); крахмалды өсімдіктер
(батат, картоп); қантты өсімдіктер (қант қызылшасы); майлы дақылдар
(күнбағыс); талшықты дақылдар; бақша дақылдары (қарбыз); көкөніс
дақылдары (қызанақ, қияр, аскөк); жеміс өсімдіктері (ананас, кокос);
стимуляциялаушы (шай, кофе, көкнәр).
Арамшөптер - ауылшаруашылық мақсатында пайдаланылатын
жерлерде (көкөніс бақшасы) өсетін жабайы өсімдіктер. Арамшөптердің
зияны өнімділіктің төмендеуімен, ауылшаруашылық өнімдерінің сапасының
нашарлауымен байланысты.
Жабайы өсетін өсімдіктер - бұл адамның қатысуынсыз өсетін және
таралатын өсімдіктер. Бұл өсімдіктерге ерекше күтім қажет емес, олар табиғи
ортаға бейімделген [26].
Бақылау сұрақтары
1.Көлеңке сүйетін өсімдіктерді атаңыз
2.Белгілі бір аумақта өсетін өсімдіктердің жиынтығы қалай аталады?
3. Қандай өсімдіктердің тамырлары топырақта неғұрлым жоғары жақта
орналасқан?
4.Мәдени өсімдіктер тобына жататын өсімдіктерді көрсетіңіз.
5.Жарық сүйетін өсімдіктердің жапырақтары қандай түске ие?
6.Өсімдіктер қауымдастығының қалыптасуына қандай жағдайлар әсер етеді?
2.2. Өсімдіктер систематикасы және физиологиясы
2.2.1. Өсімдіктердің систематикасы және морфологиясы
Өсімдіктер систематикасы - өсімдіктердің табиғи жіктелуімен
айналысатын ботаника саласы.
Өсімдіктердің систематикасы бұл әр түрлі деңгейдегі топтардың
иерархиялық жүйесі, тұқымдастардан қатарлар, қатарлардан кластар
құрылады. Деңгейге қарамастан, мұндай топтардың әрқайсысы таксон деп
аталады. Таксондарды бөлу және жіктеу принциптерімен арнайы ғылыми пән
- таксономия айналысады.
Систематика ботаниканың кез-келген саласының қажетті негізі болып
табылады, өйткені ол әртүрлі өсімдіктер арасындағы қатынастарды
сипаттайды және өсімдіктерге әртүрлі елдердің мамандарына ғылыми
ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін ресми атаулар береді.
Өсімдіктер морфологиясы немесе фитоморфологиясы — ботаника
саласы, өсімдіктердің құрылымы мен қалыптасу процестері туралы ғылым.
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Өсімдік ағзалары сонымен бірге олардың жеке дамуында (онтогенезде) де,
эволюциялық-тарихи дамуында (филогенезде) де қарастырылады. Өсімдіктер
морфологиясы - ботаниканың негізгі саласы. Өсімдіктер морфологиясы кең
мағынада өсімдіктер анатомиясын және микро деңгейдегі өсімдіктер
морфологиясымен айналысатын ботаниканың басқа бағыттарын қамтиды
[27].
2.2.2. Жасушаның қосалқы өнімдері, өсімдік ұлпаларының өзара
байланысы
Клеткада артық жинақталған заттар зат алмасуына қатыспайды және
әдетте кристалды немесе аморфты күйде тұнба түзеді. Функционалды
тұрғыдан алғанда, қосылыстар метаболизмнен уақытша шығарылған
қосылыстар - қосалқы заттар немесе оның соңғы өнімдері болып табылады.
Қосалқы заттарға көмірсулар, ақуыздар мен майлар (липидтер) жатады.
Өсімдік ұлпаларының келесі түрлері бар: құрушы (меристема),
жамылғы, механикалық, өткізгішті, негізгі, бөлгішті. Барлық осы ұлпаларда
өзіндік құрылымдық ерекшеліктері бар және бір-бірінен атқаратын
функциялары бойынша ерекшеленеді.
Құрушы ұлпа - бұл өсімдіктің барлық басқа ұлпалары пайда болатын
бастапқы ұлпа. Ол бірнеше рет бөлуге қабілетті арнайы жасушалардан
тұрады. Дәл осы жасушалардан кез-келген өсімдіктің эмбрионы пайда
болады.
Бұл ұлпа ересек өсімдіктерде де сақталады. Ол орналасады:
 тамыр
жүйесінің түбінде және сабақтарының шыңдарында
(өсімдіктің биіктігі мен тамыр жүйесінің дамуын қамтамасыз етеді) – ұшар
бастағы құрушы ұлпа;
 сабақтың ішінде (өсімдіктің ені бойынша өсуін, оның қалыңдауын
қамтамасыз етеді) - бүйірлік құрушы ұлпа;
Жамылғы ұлпа қорғаныш ұлпансына жатады. Ол өсімдікті
температураның күрт өзгеруінен қорғауға, артық су булану, микробтардан,
зеңдерден, жануарлар және әр түрлі механикалық зақымданулардан
қорғайды.
Өсімдік жамылғысының құрылымы келесідей:
 алдымен өсімдіктің жапырақтарын, сабақтарын және ең осал
бөліктерін жабатын қабық немесе эпидермис орналасқан; қабық жасушалары
тірі, серпімді, олар өсімдікті ылғалдың шамадан тыс жоғалуынан қорғайды;
 әрі қарай тығын немесе перидерма, ол өсімдіктің сабақтарында және
тамырларында орналасқан (тығын қабаты пайда болған жерде қабығы өледі);
тығын өсімдікті қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғайды.
Қабыршақ атты жамылғы ұлпасын атап өту керек. Бұл ең күшті берік
жамылғы ұлпа, бұл жағдайда тығын тек бетінде ғана емес, тереңдікте де
пайда болады, оның жоғарғы қабаттары баяу өледі. Қабыршақ тығын мен өлі
ұлпалардан тұрады. Тыныс алу үшін қабықшада сызаттар пайда болады,
олардың түбінде газ алмасу жүретін арнайы бұтақтар, жасымықшалар
орналасқан.
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Механикалық ұлпалар өсімдікке қажетті күш береді. Олардың болуына
байланысты өсімдік желдің қатты соққыларына төтеп бере алады және
жаңбыр ағындары мен жемістердің салмағымен бұзылмайды.
Механикалық ұлпалардың екі негізгі түрі бар: тін талшықтар және ағаш
талшықтары.
Өткізгіш ұлпа еріген минералдармен суды тасымалдауды қамтамасыз
етеді.
Бұл ұлпа екі тасымал жүйесін құрайды:
 жоғары бағыттағы (тамырдан жапыраққа);
 төмен бағыттағы (жапырақтардан өсімдіктердің қалған бөліктеріне
қарай).
Жоғары бағытталған тасымал жүйесі трахеидтер мен тамыр
жолдарынан (ксилема немесе ағаш) тұрады, тамырлы жолдар трахеидтерге
қарағанда анағұрлым жетілген өткізгіш құралдар болып табылады. Төмен
бағытталатын жүйелерде фотосинтез өнімдері бар су ағымы елек түтіктері
(флоэма немесе тін) арқылы өтеді.
Ксилема мен флоэма тамырлы-талшықты байламдарды – өсімдіктің
"қан айналымы жүйесі" құрайды, ол оны толығымен басып өтіп бір тұтасқа
біріктіреді. Негізгі ұлпа немесе паренхима - бүкіл өсімдіктің негізі. Ұлпаның
барлық басқа түрлері оған батырылған. Бұл тірі ұлпа және ол әртүрлі
функцияларды орындайды. Осыған байланысты оның әртүрлі түрлері бар
(негізгі ұлпаның әртүрлі түрлерінің құрылымы мен функциялары туралы
ақпарат төмендегі кестеде келтірілген).
Негізгі ұлпалардың
түрлері
Ассимиляциялы

Қор түрі

Өсімдікте қай жерде
орналасқан
өсімдіктің
жапырақтары мен
басқа да жасыл
бөліктері
түйнектер, жемістер,
бүршіктер, тұқымдар,
баданалар,
тамыржемістілер

Сулы

сабағы, жапырақтары

Ауалы

сабағы, жапырақтары,
тамырлары

Функциялары

Құрылысы

органикалық заттардың
синтезіне ықпал етеді

фотосинтез
жасушаларынан тұрады

өсімдіктің дамуына қажетті
органикалық заттардың
жиналуына ықпал етеді

жұқа қабырғалы
жасушалар

судың жиналуына ықпал
етеді

жұқа қабырғалы
жасушалардан тұратын
борпылдақ ұлпа

өсімдік арқылы ауа өткізуге
ықпал етеді

жұқа қабырғалы
жасушалар

Шығару ұлпалары. Бұл ұлпаның атауы оның қандай функцияны
атқаратынын көрсетеді. Бұл ұлпалар өсімдік жемістерін майлармен және
шырындармен қанықтыруға ықпал етеді, сонымен қатар жапырақтар, гүлдері
мен жемістердің ерекше хош иіс шығаруына ықпал етеді. Осылайша, бұл
ұлпаның екі түрі бар:
 ішкі секреция ұлпалары;
 сыртқы секреция ұлпалары [28].
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2.2.3. Өсімдіктер физиологиясы: фотосинтез, өсімдіктердің тыныс
алуы, өсімдіктердің су режимі, өсімдіктердің қоректенуінің физиологиялық
негіздері
Өсімдіктер физиологиясы өсімдік ағзалары тіршілігінің жалпы
заңдылықтарын зерттейтін биологиялық ғылым. Өсімдіктер физиологиясы
өсімдіктер организмдерінің минералдар мен суды сіңіру процестерін, өсу мен
даму процестерін, гүлдену мен жеміс беру, тамыр (минералды) және ауа
(фотосинтез) тамақтану, тыныс алу, биосинтез және әртүрлі заттардың
жинақталуын зерттейді, олардың жиынтығы өсімдіктің денесін құруға және
ұрпақ жалғастыруға мүмкіндік береді [29].
Өсімдіктердің су режимі, су алмасу, өсімдікке су беру және оның
өмірлік белсенділігі үшін қажет (метаболизм, өсу, даму, көбею) өсімдіктің су
режимі бір-бірімен тығыз байланысты үш процестен тұрады судың:
өсімдіктердің тамырына топырақ арқылы келуі; тамырлар мен сабақтар
арқылы жапырақтарға көтерілуі және сабақтарда өсіп келе жатқан
эмбриональды ұлпаларғағ өсу нүктелеріне көтерілуі; жапырақтардан
қоршаған атмосфераға артық судың булануы. Өсімдіктің топырақтан алатын
суы тамырдың бүкіл бетіне сіңбейді, тек олардың жас ұштары, яғни тамырлы
шашақтар мен тамыр түкшелеріне сіңеді [30].
Бақылау сұрақтары
1. Жасуша қабықшасы қандай функцияны орындайды?
3. Өсімдікті қорғауға қандай ұлпа жауап береді?
4. Қоректік заттардың көтерілуі мен түсуіне қандай ұлпа жауап береді?
5. Қандай ұлпа қоректік заттармен қамтамасыз етуге жауап береді?
6. Өсімдіктің тұрақтылығына қандай ұлпа жауап береді?
7. Ботаниканың қай бөлімі өсімдіктердің ішкі құрылымын зерттейді?
2.3.Топырақтану негіздері
2.3.1. Топырақ түзілу факторлары
Топырақтану – топырақ және оның пайда болуы (генезисі), құрылымы,
құрамы мен қасиеттері, географиялық таралу заңдылықтары туралы ғылым.
Топырақтың негізгі қасиетінің – құнарлылықтың қалыптасуы мен дамуын
және оны ұтымды пайдалану жолдарын, сондай-ақ топырақты қорғау
мәселелерін және олардың антропогендік әсерлердің ықпалынан өзгеруін
зерттейді.
Топырақ түзілу факторларына мыналар жатады: топырақ түзуші
жыныстар, өсімдік және жануарлар, климат, жер бедері, жасы, су (топырақ
суы және жер асты суы), адамның шаруашылық қызметі жатады.
Топырақ түзетін жыныстар - бұл топырақ түзілетін субстрат; олар әр
түрлі минералды компоненттерден тұрады, олар белгілі бір дәрежеде
топырақ түзуге қатысады. Минералды зат топырақтың жалпы салмағының
60-90% құрайды. Топырақтың физикалық қасиеттері аналық жыныстардың
сипатына байланысты — оның су және жылу режимдері, топырақтағы
заттардың қозғалу жылдамдығы, минералдық және химиялық құрамы,
өсімдіктер үшін бастапқы қоректік заттар [31].
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Өсімдіктер әлемі. Топырақтың органикалық қосылыстары өсімдіктер,
жануарлар мен микроорганизмдердің тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда
болады. Бұл жағдайда негізгі рөл өсімдіктерге тиесілі. Жасыл өсімдіктер
бастапқы органикалық заттардың жалғыз жасаушылары болып табылады.
Атмосферадан көмірқышқыл газын, топырақтан су мен минералды заттарды
сіңіру арқылы күн сәулесінің энергиясын қолдана отырып, олар энергияға
бай күрделі органикалық қосылыстар жасайды. Органикалық заттардың көп
мөлшерін орман қауымдастықтары береді, әсіресе ылғалды тропик
жағдайында. Аз органикалық заттар тундра, шөл, батпақты жерлерде және т.
б.пайда болады.
Жануарлар ағзалары. Топырақтағы жануарлар организмдерінің негізгі
қызметі - органикалық заттардың түрленуі. Топырақ түзуге топырақ та, жер
үсті жануарлары да қатысады. Топырақ ортасында жануарлар негізінен
омыртқасыз жануарлар мен протозоидтар арқылы көрінеді. Топырақта үнемі
өмір сүретін омыртқалылар да маңызды (мысалы, көртышқандар және т.б.).
Топырақ жануарлары екі топқа бөлінеді: тірі организмдермен немесе
жануарлар ағзаларының ұлпаларымен қоректенетін биофагтар және
органикалық заттарды қолданатын сапрофагтар. Топырақ жануарларының
негізгі массасы сапрофагтар (нематодтар, құрттар және т.б.). Сапрофагтар
топырақ профилінің қалыптасуына, қарашірік құрамына, топырақ
құрылымына әсер етеді.
Топырақ түзуге қатысатын жер үсті жануарлар әлемінің ең көп өкілдері
- ұсақ кеміргіштер (дала тышқандары және т.б.).
Микроорганизмдер. Бұл процестерді топырақта жүзеге асыруда
микроорганизмдер (бактериялар, актиномицеттер, төменгі саңырауқұлақтар,
бір клеткалы балдырлар, вирустар және т.б.) өте маңызды, олард құрамы
жағынан да, биологиялық қызметі жағынан да әр түрлі. Топырақтағы
микроорганизмдер саны 1 гектарға миллиард көлемінде. Олар заттардың
биотикалық айналымына қатысады, күрделі органикалық және минералды
заттарды қарапайым заттарға ыдыратады.
Климат. Топырақ түзудің маңызды факторларының қатарына климат
жатады. Топырақтың жылу және су режимдері онымен байланысты, олар
топырақтың биологиялық және физика-химиялық процестеріне байланысты.
Жылу режимі деп "ауаның беткі қабаты — топырақ — топырақ түзетін тау
жынысы"
жүйесіндегі
жылу
алмасу
процестерінің
жиынтығы
табылады. Жылу режимі топырақта жылу беру және жинақтау процестерін
анықтайды. Жылу режимінің сипаты негізінен күннің радиациялық (сәулелі)
энергиясын сіңіру және топырақтың жылу сәулеленуінің арақатынасымен
анықталады. Бұл топырақтың түсіне, бетінің сипатына, жылу
сыйымдылығына, ылғалдылыққа және басқа факторларға байланысты.
Топырақтың жылу режиміне өсімдіктер айтарлықтай әсер етеді.
Топырақтың су режимі негізінен атмосфералық жауын-шашынның
мөлшері мен булануымен, жыл бойғы жауын-шашынның бөлінуімен,
олардың формасымен анықталады (жауын-шашын кезінде судың топыраққа
енуіне уақыты жоқ, жер үсті ағыны түрінде ағып кетеді).
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Климаттық жағдайлар топырақ түзуші жыныстар, өсімдіктер мен
жануарлар дүниесі және т. б. сияқты топырақ түзілу факторларына жанама
әсер етеді. Топырақтың негізгі түрлерінің таралуы климатпен байланысты.
Жер бедері - жер бетіндегі жылу мен суды қайта бөлу факторларының
бірі. Рельефтің биіктігінің өзгеруімен топырақтың су және жылу режимдері
өзгереді. Жер бедері таулардағы топырақ жамылғысының белдеуін
анықтайды. Жер бедерінің ерекшеліктерімен топыраққа жер асты, еріген
және жаңбыр суларының әсер ету сипаты, суда еритін заттардың миграциясы
байланысты.
Уақыт. Топырақ түзілу факторларының қатарына уақыт кіреді. Ол
табиғаттағы кез-келген процестің қажетті шарты. Радиокөміртек әдісімен
анықталған Шығыс Еуропа жазығы, Батыс Сібір, Солтүстік Америка және
Батыс Еуропа топырақтарының абсолютті жасы бірнеше жүзден бірнеше
мың жылға дейін. Топырақ түзудің маңызды факторы, әсіресе соңғы уақытта
адамның экономикалық белсенділігі болып табылады [32].
2.3.2. Топырақтың морфологиялық
белгілері және құрамы
Даму процесінде топырақ оны тау
жыныстарынан ерекшелейтін бірқатар
сыртқы белгілерге ие болады. Онда
генетикалық көкжиектер бөлініп, жаңа
заттар
мен
қосылыстар
түзіледі.
Морфологиялық
белгілер
бұл
топырақтың сыртқы белгілері, ол
бойынша топырақ түзілу процесінің бағытын анықтауға болады.
Топырақтың негізгі морфологиялық белгілері: топырақ профилінің
құрылымы, топырақ пен оның горизонттарының қуаты, құрылымы,
гранулометриялық құрамы, қосылуы, ылғалдылығы, түсі, неоплазмалары мен
қосындылары, төменгі горизонтқа өту сипаты және шекара формасы.
Топырақ қатты, сұйық, газ тәрізді және тірі бөліктерден тұрады. Қатты бөлікминералды және органикалық бөлшектер. Олар топырақ массасының 80-98%
құрайды және топырақ түзілу процесі нәтижесінде аналық жыныстан қалған
құмнан, саздан, лайдан тұрады. Бұл бөлшектердің қатынасы топырақтың
механикалық құрамын сипаттайды. Топырақтың сұйық бөлігі немесе
топырақ ерітіндісі - онда ерітілген органикалық және минералды
қосылыстары бар су. Топырақтағы су 40-60% - ға дейінгі пайыздық үлестен
тұрады [33].
2.3.3. Топырақтың қасиеттері мен құнарлылығы. Топырақ құрылымы
Топырақтың
қасиеттері
оның
су
өткізгіштігімен,
ылғал
сыйымдылығымен, су көтеру қабілетімен және су өткізгіштігімен
анықталады.
Су өткізгіштік - топырақтың кеуекті дене ретінде суды өткізу қасиеті.
Бұл топырақтың механикалық құрамына, құрылымдық күйіне және
қосылуына байланысты. Жеңіл механикалық құрамдағы топырақтарда су
өткізгіштігі жақсы, ал ауыр әсіресе құрылымсыз топырақта — су өткізштік
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нашар. Суға төзімді құрылым болған кезде саз және сазды топырақтар
жоғары су өткізгіштікке ие. Борпылдақ қоспалары бар топырақтарда ол
тығыздалған топырақтарға қарағанда жоғары.
Ылғал сыйымдылығы топырақтың ылғалды ұстап тұру қабілетін
сипаттайды. Ылғал сыйымдылығының бірнеше түрлері бар, олардың
негізгілері ең кіші, капиллярлық және толық.
Ең аз ылғал сыймдылық (далалық) - гравитациялық су ағып кеткеннен
кейін және жер асты суларының әсерінен капиллярлық ылғал болмаған кезде
топырақты далада ұстап тұруға қабілетті ылғалдың шекті мөлшері. Ең аз
ылғалдылық жағдайында топырақта өсімдіктер үшін қол жетімді судың
максималды мөлшері болады, өйткені топырақ кеуектерінің 50-70% -ы сумен
толтырылған.
Капиллярлық ылғал сыйымдылығы - топырақ сумен капиллярлық
байланыс болған кезде топырақ сақтай алатын ылғалдың мөлшері, соның
арқасында ол толтырылады.
Толық ылғал сыйымдылығы - барлық тесіктерді сумен толығымен
толтырған жағдайдағы топырақтағы ылғал мөлшері.
Топырақтың ылғал сыйымдылығы механикалық құрамына, қарашірік
құрамына және құрылымына байланысты. Саз және сазды топырақтар құмды
және құмды топырақтармен салыстырғанда ең жоғары ылғалдылыққа ие.
Қарашірікке бай топырақ құрылымдық емес және төмен гумусқа қарағанда
ылғалды сақтай алады.
Топырақтың құнарлылығы - топырақтың өсімдіктердің қоректік
заттарға, ылғалға және ауаға деген қажеттілігін қанағаттандыру, сонымен
қатар олардың қалыпты жұмыс істеуі үшін жағдай жасау қабілеті. Топырақ
қарашірік, су, ауа, саз және құмнан тұрады. Оның құнарлылығына азот,
фосфор, калий тұздары және басқа заттар айтарлықтай әсер етеді.
Топырақтың құнарлылығын анықтау үшін оның құрамына,
қышқылдығына, су мен оттегіне қатынасына назар аудару керек [34].
Топырақ құрылымы - бұл табиғи қосылыста әртүрлі пішіндер мен
мөлшердегі агрегаттарды қалыптастыру қабілеті, ал егер қосылу бұзылса құрылымдық бөліктерге немесе кесектерге бөліну туындайды. Әрбір
құрылымдық блок кез-келген металл катионмен қапталған шаңды-сазды
және коллоидты органоминералды бөлшектерден тұрады. Құрылымды
қалыптастыру - бұл күрделі биохимиялық және физика-химиялық процесс.
Бұл процесте өсімдіктердің тамыр жүйесі, жаңбыр құрттардың белсенділігі
және топырақты өңдеу әдісі маңызды рөл атқарады. Топырақ құрылымы
оның құнарлылық шарттарының бірі болып табылады, ол су, ауа, жылу
қасиеттері мен тамақтану режимін анықтайды.
Көп жағдайда аралас құрылымды топырақ кездеседі: кесек-түйіршікті,
кесек-плита тәрізді және т.б. [35].
Бақылау сұрақтары
1. Топырақтану – не туралы ғылым
2. Топырақ түзілу факторларына мыналар жатады_______
3. Топырақ түзуші жыныстарға мыналар жатады _____
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4.
5.

Топырақ құрамы_______
Топырақтың қасиеттері оның несімен анықталады_____

2.4. Егіншілік негіздері
2.4.1. Егіншілік заңдары
Егіншілік - ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі салаларының бірі,
ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру мақсатында жерді пайдалануға
негізделген, сондай-ақ агрономияның тиісті бөлімі болып табылады.
Егіншілік заңдары:
• Минимум, оптимум, максимум заңы. Егіннің мөлшері минималды
фактормен анықталады. Ең үлкен өнім факторлардың оңтайлы әсерімен қол
жеткізіледі. Фактордың максималды (артық) әсерімен кірістілік те
төмендейді.
• Өсімдіктер тіршілігі факторларының теңдік және алмастырылмау
заңы.
• Өсімдік тіршілігі факторларының жиынтық әсер ету заңы. Әр
фактордың әсерінің қосындысы әрқашан факторлардың бірлескен әсерінің
әсерінен аз болады.
• Қайтару заңы. Минералды қоректені элементтерін артық мөлшерде
шығаруды өтеу қажет.
• Жеміс алмасу заңы.
• Құнарлылықтың төмендеу заңы (Турго-Мальтус заңы, кірістің
төмендеу заңы). Агрожүйеге энергияны салуды арттыру оның өнімділігін
барабар пропорционалды өсуіне мүмкіндік бермейді.
• Минимум заңы. Бұл заң егіннің мөлшері минималды фактормен
анықталады деп мәлімдейді. Бұл заңды алғаш рет Ю. Либих ұсынды [36].
2.4.2 Арамшөптер және арамшөптермен күресу шаралары
Арамшөп өсімдіктері - ауыл шаруашылығы алқаптарында өсетін және
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өнімнің көлемін және (немесе) сапасын төмендететін жабайы өсімдіктер [37].
Арамшөптердің тигізетін зияны өте үлкен. Олар топырақты құрғатады,
себебі мәдени өсімдіктерге қарағанда көбірек ылғал тұтынады. Мәдени
өсімдіктердің шырындарымен қоректенетін паразиттік арамшөптер бар, олар
сабақтар немесе тамырлар ұлпаларына арнайы бейімделу құралдарымен
жабысады, мысалы, сұңғыла, арам шырмауық. Арамшөптер жер жыртуды,
қатар аралық өңдеуді және егін жинауды қиындатады. Арамшөптер
дақылдардың зиянкестері мен ауруларын таратушылар болып табылады.
Арамшөптер өнім сапасын төмендетеді [38].
Арамшөптермен күресудің бірнеше әдістері бар: химиялық,
биологиялық, агротехникалық.
Агротехникалық әдістер. Агротехникалық әдіспен арамшөптермен
күрес келесі түрлерге бөлінеді:
 алдын алу әдісі, оған мыналар жатады: жол бойындағы белдеулерде,
жол жиектерінде, жол жиектерінде және басқа да өңделмеген жер
учаскелерінде арамшөптерді шабу; егіс материалын арамшөптер тұқымынан
мұқият тазарту.
 мәдени өсімдіктермен бірге өсетін арамшөптерді жоюды қамтитын
жойғыш әдіс. Алдымен дала мұқият зерттеледі, олардың ластану картасы
жасалады, оны кез-келген фермада жасау керек және үнемі жаңартып отыру
керек.
Арамшөптермен күресудің биологиялық шаралары оларды арнайы
организмдердің – жәндіктердің, микроорганизмдердің және т.б. көмегімен
жоюды қамтиды. Биологиялық әдістердің ең көп қолданылатын әдісі –
арнайы арамшөптердің кейбір түрлерін өз бетінше және тиімді жеңе алатын
дақылдарды енгізу/себу. Бұған арамшөптердің өсуіне жағдай бермейтін
мәдени дақылдар бөлетін ерекше тамырлы секрециялар жатады, олардың
арқасында арамшөп өспейді, сонымен қатар дақыл дамуының биологиялық
сипаттамаларының арқасында - жақсы дамыған жасыл массаның арқасында
арамшөптерді басу және т. б.
Химиялық әдіс арамшөптерге гербицидтерді қолдануды қамтиды.
Әрекет сипаты бойынша олар келесі түрлерге бөлінеді: үздіксіз әсер ететін
гербицидтер – барлық өсімдіктерді жояды және таңдап әсер етені
гербицидтер - арамшөптердің белгілі бір түрлерін ғана жояды. Өз кезегінде
олар бөлінеді:
 байланысты - препаратты қолдану аймағында өсімдік ұлпасының
өлуіне әкеледі;
 жүйелік (қозғалмалы) – жер үсті бөлігіне де, тамырларға да ену
арқылы зиянкестерге терең уытты әсер береді [39].
2.4.3 Егіншілік жүйелерінің түрлері
Егіншілік жүйесі - жерді пайдалану, топырақ құнарлылығын қалпына
келтіру және арттыру жөніндегі технологиялық (агротехникалық),
мелиорациялық және ұйымдастырушылық іс-шаралар кешені [36].
Егіншілік жүйелерінің негізгі түрлері:
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Адаптивті-ландшафтық, егіншіліктің сүрі жерлі астық өсіру жүйесі,
отамалы егіншілік жүйесі, нәубетті шөп егісі жүйесі, өнімді егіншілік жүйесі,
топырақ қорғау жүйесі [40].
2.4.4 Топырақты өңдеу түрлері және өңдеу әдістері
Ауыл шаруашылығының түпкі нәтижеге әсер ететін көптеген
аспектілері бар — егіннің молдығы. Топырақты өңдеу егіншіліктің негізгі
аспектісі. Ауыл шаруашылығында белгілі топырақ өңдеудің әртүрлі түрлері
бар; төменде олар туралы кейбір фактілер келтірілген.
Жерді культвациялау (жырту) құрылымын жұмсарту үшін топырақ
қазу процесі ретінде анықталуы мүмкін. Ол үшін тырмалау және жер жырту
сияқты дәстүрлі әдістерден бастап әртүрлі механизмдер мен әдістер
қолданылады. Бұл алғашқы егін жиналғаннан бастап келесі егінге дейін
жалғасатын процесс. Топырақтың ылғал құрамы мен басқа да факторларды
ескере отырып, топырақты уақтылы қопсыту өте маңызды.
Топырақты өңдеу түрлері.
Өңдеудің екі түрлі түрі бар: бастапқы және қайталама жер жырту. Бұл
өңдеу түрлерінің арасында үлкен айырмашылық жоқ. Олар бірге топырақты
дайындап өңдеу деп аталатын терминді құрайды.
Бастапқы өңдеуді топырақтың барлық қабаттарын ашу үшін жасалатын
топырақты жырту ретінде анықтауға болады. Бұл алдыңғы егінді жинағаннан
кейін пайда болатын алғашқы топырақты қопсыту. Ол мүмкіндік пайда
болысымен жасалады. Жерді жырту және қопсыту үшін жеткілікті ылғал
және күшті тарту күші қажет. Дегенмен, дәстүрлі бастапқы жер жырту
ылғалды топырақта да, құрғақ жерде де жүргізілуі мүмкін. Алайда, құрғақ
топыраққа қуатты механикалық өңдеу жабдықтары қажет.
Бастапқы өңдеу келесі түрлерге жіктеледі:
Терең жер жырту - үлкен кесектерді көтеру үшін жасалады. Терең жер
жырту дақылдардың кейбір түрлеріне, негізінен үлкен тамырлар мен ұзақ
пісетін дақылдарға қажет.
Қопсыту - бұл негізінен топырақтағы қатты кесектерді бұзатын
процесс. Бұл дақылдардың тамырларының топыраққа терең енуіне жол
бермейтін сазды түзілімдер болуы мүмкін. Қопсыту бұл топырақтарды
топырақтың жоғарғы қабатын бұзбай жою үшін жасалады.
Жыл бойы өңдеу- бұл өңдеу жыл бойы жүргізіледі. Мұндай өңдеу
құрғақ егіншілік аудандарында жүзеге асырылады, онда жазғы нөсер
түсімнің өсуіне ықпал етеді.
Екінші өңдеу. Бұл топырақты өңдеудің жұмсақ тәсілі. Бастапқы жер
жыртудан кейін қалған топырақтың үлкен кесектері тырмалау арқылы
ұсақталады. Екінші рет өңдеудің саны топырақтағы кесектер көлеміне және
бастапқы жер жыртудан кейінгі топырақ құрылымына байланысты. Әдетте
екінші рет қопсыту 2- 3 ретке дейін жүзеге асырылады [41].
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2.4.5 Жер дайындау және топырақ қоспасын жасау
Көшеттерге арналған топырақ қоспасының компоненттеріне сипаттама.
Тұқым себу және көшет өсіру үшін әдетте
келесі жерлердің қоспасы қолданылады (қала
жерінен басқа). Көшеттерге арналған топырақ
көптеген компоненттерден тұрады, мысалы:
бақша топырағы, шымды топырақ, шымтезек,
көң және жапырақты жер; минералды және
органикалық тыңайтқыштар, толтырғыштар:
вермикулит немесе өзен құмы.
Бақша топырағы - көлемнің жартысын алатын
топырақ қоспасының негізгі толтырғышы.
Бақша жерін шөптер мен тамырлардан тазарту
керек. Бақша жері ретінде учаскеңізден алынған
кез-келген құнарлы жер бола алады, бірақ
белгілі бір атызды жүйектен алынған топырақ
емес. Шөпті жерлерден айырмашылығы, бақша жері таза және ластанған
емес.
Шымды топырақ - көкөніс дақылдарының көшеттерін өсіруге арналған ең
жақсы жер. Шымтезек топырағы жазда жеңіл немесе орташа сазды
топырақтарда кесілген шымтезек қабаттарынан жиналады. Ең жақсы шымды
жер шөптің тамыры ең күшті дамыған жайылымдарда кесілген шөптен
алынады.
Шымтезекті топырақ - топырақ жеңіл, борпылдақ, қоңыр түсті. Ол
топырақ қоспасының құрылымын жақсартады және топырақтың ылғал
сыйымдылығын арттырады.
Жапырақты топырақ - бұл топырақ қоспасының ауа өткізгіштігін
беретін жеңіл кеуекті жер. Жапырақты жер бұталар мен ағаштардың құлаған
жапырақтарынан дайындалады.
Тезекті (көңді) топырақ – 1,5-2 жыл ішінде көңді толығымен ыдырату
нәтижесінде алынған қара түсті жеңіл жер.
Қалалық топырақ - бұл көшет топырақ қоспасы үшін қолайсыз жер
түрі. Тіпті гүлзарлар мен көгалдарды орнату үшін үйінді түріндегіең
тартымды көрінетін қара топырақ үміт ақтамайды. Қалалық топырақ - бұл
қара топырақ емес, шымтезек негізіндегі белгілі бір масса, әдетте маңызды
қоректік компоненттері жоқ. Бұл топырақта көшеттер таза құмға
отырғызылғандай әлсіз дамиды. Ал сазды қала топырағы жағымсыз
тосынсыйлар әкелуі мүмкін. Ол қатты суарудан "жүзіп кетуі мүмкін", ондағы
тұқымдар тұншығып қалады.
Топырақ қоспасын дайындау.
Көптеген көкөніс дақылдарын егу үшін шымды (жапырақты)
топырақпен араласқан қарашірікпен (шымтезекті) жердің басым болуы
қажет.
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Дайындау кезінде топырақ қоспасының физикалық қасиеттерін
жақсарту үшін баяу ыдырайтын органикалық және инертті бейорганикалық
материалдарды қосу керек.
Топырақ қоспаларын дайындауда органикалық материалдардан жақсы
үйлесетіндері:
 ағаш үгінділері (ірі, үлкен);
 қылқан жапырақтардың ұсақталған қабығы;
 түскен қылқандар;
 сфагнум мүгі;
 жоғарғы және өтпелі шымтезек.
Соңғы екі компонент топыраққа ылғалдың көп мөлшерін және су
өткізгіштігін береді, бірақ олардың жетіспеушілігі — жоғары қышқылдық
береді. Топырақ қоспаларын дайындау үшін креозотқа малынған немесе
лакталған ағаш үгіндісін, кез-келген жыныстағы үгінділер мен сабанды
кесінділерін және т. б. пайдалана алмайсыз. Ылғал болған кезде үгінділер су
мен ауаға өткізбейтін қабаттар тудырады. Ылғал болған кезде сабанды кесу
тез ыдырайды, топырақтан азот көп тұтынады. Топырақ қоспаларын
дайындау кезінде бейорганикалық материалдардан саз қоспасы жоқ өзен
құмы жиі қолданылады. Карьер құмында өсімдіктерге улы саз және
химиялық қоспалар көп. Егер өзен құмы болмаса, онда жеңіл топырақ
(құмды немесе құмды саздауыт) оған балама бола алады [42].
Бақылау сұрақтары
1.Ауыл шаруашылығын дамытудың негізгі кезеңдері қандай?
2.Топырақтың құнарлылығы және оның түрлері туралы түсінік беріңіз.
3.Интенсивті егіншілікте топырақ құнарлылығын қалпына келтіру әдістері
туралы айтып беріңіз.
4.Егіншілікте топырақты өңдеудің қандай әдістері қолданылады?
5.Қазіргі егіншіліктегі топырақты өңдеу әдістері қандай?
6.Арамшөптер қандай зиян келтіреді?
7.Арамшөптердің биологиялық ерекшеліктері мен таралуын атаңыз.
8.Арамшөптер қандай биологиялық сипаттамаларға сәйкес жіктеледі?
9.Егістіктердің ластануын есепке алудың және арамшөптерді карталаудың
қандай әдістері егіншілікте қолданылады?
10.Арамшөптермен күресу шараларын атаңыз.
11.Арамшөптермен күресудің агротехникалық әдістерінің мәні неде?
12.Арамшөптермен күресудің алдын-алу әдістерінің арсеналына не кіреді?
13.Арамшөптермен күресудің химиялық шараларын сипаттаңыз.
14.Арамшөптермен биологиялық күресудің мысалдарын келтіріңіз.
Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Арамшөптер және арамшөптермен күресу шаралары.
Материалдар мен жабдықтар. Жапсырмалары бар және оларсыз
арамшөптердің гербарийлері, тамырлары бар арамшөптердің тірі үлгілері,
арамшөптер анықтағыштары, оқу және анықтамалық әдебиеттер, кестелер,
папкалар, қол лупалары.
40

Тапсырма
1. Арамшөптердің ең көп таралған түрлерін зерттеңіз.
2. Өндірістік жағдайда арамшөптермен күресудің қолданыстағы
әдістерін қолдануды жоспарлаңыз.
1‑тапсырма. Арамшөптерді экскурсия немесе жаттығу кезінде
егістіктерде жиналған тірі үлгілермен зерттеген дұрыс. Өсімдіктерді
жинауды әрбір білім алушы өз бетінше жүргізеді. Ол жиналған материалды
нақты анықтау үшін кеңсеге әкеледі.
Жақсы есте сақтау және түсіну үшін арамшөптерді гербарий арқылы
зерттеген кезде олар дәйекті түрде биологиялық топтарға біріктіріледі.
Гербарийлер арамшөптердің атауы және биологиялық тобы көрсетілген
жапсырмалармен жабдықталған. Бірақ мұндай гербариймен қатар,
студенттерде арамшөптердің нақты атауы жоқ гербарий болуы керек
(бақылау), оған сәйкес зерттелген арамшөптердің қаншалықты игерілгенін
тексере аласыз. Арамшөптердің түрлерін тану дағдыларын игеруде түрлі
түсті кестелер мен басқа оқулықтарды қолданған жөн.
Оқушылардың білуі және сипаттай алатын арамшөптердің ең аз санын
мұғалім белгілейді.
2‑тапсырма. Арамшөптерді тірі үлгілермен немесе гербариймен
зерттей отырып, келесі тәртіпті сақтай отырып, олар туралы әртүрлі
ақпаратты жазып, игеру керек:
1) арамшөптің түрлік атауы;
2) нақты түрдің биологиялық тобы;
3) осы арамшөптің биологиялық ерекшеліктері;
4) таралу аудандары, мекендеу ортасының жағдайлары;
5) ластанған дақылдар;
6) жалпы күрес шаралары;
7) арнайы күрес шаралары (неғұрлым зиянды және карантиндік арамшөптер
үшін).
Арамшөптердің анықтамалары кесте түрінде жазылады (кестені қараңыз).
Арамшөптермен күресудің ерекшеліктері мен шаралары

Арамшөптің
түрлік атауы

Биологиялық топ

Бұл түрдің
биологиялық
ерекшеліктері

Таралу аудандары,
мекендеу ортасы
және қоқыстанатын
дақылдар

Жалпы және арнайы
күрес шаралары

Есеп формасы
Сабақты аяқтамас бұрын мұғалім әр студентті жеке-жеке шақырады
және бақылау гербарийі арқылы арамшөптердің түрлерінің атауын қажетті
мөлшерде тексереді. Сонымен қатар, студент мұғалімге арамшөптермен
күресудің түрлері мен шаралары туралы толтырылған кестені көрсетеді.
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2.5. Агрохимия негіздері
2.5.1. Минералды және органикалық тыңайтқыштардың түрлері
Агрохимия - тыңайтқыштардың, топырақ пен өсімдіктердің өзара
әрекеттесуі,
ауылшаруашылығындағы
заттардың
айналымы,
тыңайтқыштарды ұтымды және экологиялық қауіпсіз қолдану туралы ғылым.
Минералды
тыңайтқыштар.
Бұл
топырақтағы
бейорганикалық қосылыстарды толтыру үшін қажет
жасанды синтезделген химиялық заттар. Құрамындағы
негізгі элемент бойынша тыңайтқыштардың келесі
түрлері бөлінеді: азот; калий; фосфор.
Азот тыңайтқыштары. Ең танымалы – азотты
минералды тыңайтқыштар. Оларға әртүрлі нитраттар жатады. Азот өсімдік
жасушаларын құрудағы негізгі элементтердің бірі болғандықтан
(хлоропласттардың жұмысы үшін қажет) оны жыл сайын қолдану керек.
Азот минералды тыңайтқыштарына аммиак селитрасы, карбамид,
аммоний және магний сульфаты және несепнәр жатады. Олардың арқасында
өсінділердің өсуі және жапырақтардың пайда болуы жеделдетіледі. Аудан
бірлігі нормасынан асып кетуге болмайды (түріне байланысты ол әртүрлі),
өйткені сабақтар мен жапырақтар жақсы дамыған болса жеміс бөлігі нашар
болады. Бұл егін көлемін азайтады және оның сапасының нашарлауына
әкеледі.
Калий тыңайтқыштары. Бұл түрге хлорид пен калий
сульфаты жатады. Хлорид жиі қолданылады, өйткені ол
қышқыл-негіз тепе-теңдігіне қатты әсер етпейді. Калий
өсімдіктің жалпы жағдайына әсер етіп қана қоймайды,
сонымен қатар оның иммунитетін арттырады.
Сонымен, зең ауруларына төзімділік артады, бұл
фунгицидтерді үнемдейді.
Фосфорлы
тыңайтқыштар.
Фосфордың
құрамында аммофос, қос суперфосфат және
сульфоаммофос бар. Егер фосфор тыңайтқыштары
қолданылмаса
немесе
жеткіліксіз
мөлшерде
пайдаланылса, онда жемістердің пісуі кешігеді.
Олардың сапасы нашарлайды: жемістер тауарлық
пішінін жоғалтады, дәнді дақылдар нашар піседі.
Органикалық тыңайтқыштар. Егер препарат табиғи болса, онда ол
органикалық тыңайтқыштарға жатады. Оның түрлері - көң, қарашірік, компост,
шымтезек, ашыту қалдықтары.
Шымтезек. Ең жақсы органикалық тыңайтқыштар шымтезек, атап
айтқанда, ойпатты шымтезекті. Құрамы бойынша ол компостқа өте ұқсас,
өйткені ол өлі өсімдіктерден тұрады. Ойпатты шымтезекте массаның
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жартысына жуығы карбон болып табылады. Сондықтан ол жануы мүмкін, ал
кейбір аймақтарда ол пештерге отын ретінде қолданылады.
Көң. Органикалық азот тыңайтқыштары - жануарлардың қалдықтары.
Химиялық құрамы жануарлардың түріне байланысты болады, оған сонымен
қатар негізгі жем түрі де әсер етеді. Осындай қиындықтарға қарамастан, көң өте
танымал тыңайтқыш. Негізінен ол бақша дақылдарының астына салынады.
Азоттың көп болуына байланысты өсінді сабақтардың өсуі мен жапырақтардың
дамуы тездетіледі.
Сұйық органикалық тыңайтқыштар. Сұйық тыңайтқыштарды жеке
кластарға бөлу дұрыс емес. Оларды салу әдісі біріктіреді, ал құрамы мен
дайындау әдісі өте әртүрлі. Сұйық препараттарға, мысалы, синтетикалық
болып табылатын заманауи күрделі тамақ өнімдері жатады.
Қазіргі уақытта танымал табиғи егіншілікте қарапайым органикалық
тыңайтқыштар негзіндегі тұнбаларды сұйықтар деп атайды. Мысалы, олар
көң, құс тезегі, компосттан жасалады. Қалақай мен арамшөптерден
тыңайтқыш дайындауға арналған танымал рецепттер бар.
Органикалық тыңайтқыштарды өсімдік жер бетіне шыққаннан кейін
қолданады. Олар топырақтың жағдайын жақсартып қана қоймай, өсімдіктер
жапырақтары арқылы сіңіріледі [43].
2.5.2. Тыңайтқыштарды қолдану және қоршаған ортаны қорғау
Өсімдікті өсіру үшін қажет тыңайтқыш мөлшерінен көп тыңайтқышты
қолдану қоршаған ортаға зиян тигізуі мүмкін, өйткені олар су ағынымен
жуылады. Табиғатты қорғау үшін химиялық технология процестерін
жетілдірудің маңызы зор. Қоршаған ортаны қорғау проблемасын шешудің
негізгі жолдарының бірі аз қалдықты және қалдықсыз технологиялық
процестерді енгізу болып табылады. Мұндай өндірістерді құру үшін бірінші
кезекте өнеркәсіптік қалдықтарды ұтымды өңдеу әдістері қажет. Мысалы,
минералды тыңайтқыштарды алу кезінде қатты қалдықтың едәуір мөлшері —
фосфогипс пайда болады. Оны цемент және басқа да құрылыс материалдары
өндірісінде қолдану әдістері жасалды. Бүкіл әлемде минералды
тыңайтқыштар өндірісінің өсуіне байланысты, олар кейбір жағдайларда
топырақ құнарлылығына және қоршаған табиғатқа зиян келтіре ме, жоқ па
деген сұрақ жиі туындауда. Көптеген тәжірибелердің нәтижелері
көрсеткендей, минералды тыңайтқыштарды ұзақ уақыт қолдану (олардың
салыстырмалы түрде жоғары нормаларында да) топырақтың құнарлылығын
төмендетіп қана қоймайды, сонымен қатар фосфор мен калий
қалдықтарының
жиналуына,
сонымен
қатар
микробиологиялық
белсенділіктің қарқындылығына байланысты оның өсуіне ықпал етеді.
Физиологиялық қышқыл тыңайтқыштар (негізінен азот) ұзақ уақыт
қолданғанда (әсіресе төмен буферлі жеңіл топырақтарда) топырақтың
қышқылдығын едәуір арттыра алады. Минералды тыңайтқыштарды ұзақ
уақыт қолдану топырақта аниондардың (хлор, фтор, күкірт қышқылы) және
катионның қалдықтарының қажетсіз жиналуына әкеледі. Өзендер мен
көлдерге түсіп, минералды тыңайтқыштар су ағзаларының даму жағдайларын
күрт бұзады, балдырлар мен жоғары су өсімдіктерінің дамуын күшейтіп,
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көптеген балық түрлеріне қолайсыз жағдайлар жасайды. Тыңайтқыштарды
ұтымсыз қолданған кезде қоршаған орта азотпен, фосформен және калиймен
ластанады.
Минералды тыңайтқыштармен жұмыс істеу қауіпсіздігі жөніндегі
шаралар. Минералды тыңайтқыштардың олармен жұмыс істейтін адам ағзасына
әсерін болдырмау және қоршаған ортаны ластанудан қорғау үшін ұсынылған
ережелерді қатаң сақтау қажет [44].
Бақылау сұрақтары
1.Органикалық тыңайтқыштар қандай заттардан тұрады?
2.Ең құнды органикалық тыңайтқышты атаңыз
3.Көңді ыдыратудың қандай кезеңдері бар?
4.Компосттар неден дайындалады?
5.Барлық тыңайтқыштар қандай түрлерге бөлінеді?
6.Бір шаршы метрге көң енгізу нормасы қанша?
7.Минералды тыңайтқыштар элементтердің құрамы бойынша қандай
топтарға бөлінеді?
8.Минералды тыңайтқыштардың қайсысы суда ерімейді?
Қысқаша қорытынды
Бөлімде топырақтану негіздері, егіншілік, топырақты өңдеу негіздері,
егіншілік жүйелері, агрохимия негіздері, агрохимия міндеттері,
тыңайтқыштардың түрлері мен қолданылуы қарастырылған. Пәнді игеру
студенттерге сәндік өсімдіктерді тиімді өсіру үшін агротехникалық
шараларды дұрыс жүргізуге мүмкіндік береді.
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3‑БӨЛІМ. ГҮЛ-СӘНДІК ДАҚЫЛДАРДЫ ӨСІРУ БОЙЫНША
АГРОТЕХНИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕРДІ ОРЫНДАУ
Модульдің негізгі мақсаты: гүлді-сәндік өсімдіктерді өсіру бойынша
агротехникалық тәсілдерді орындау үшін қажетті білім мен дағдыларды
қалыптастыру.
Міндеттері: гүл өсімдіктерінің құрылымын, көбеюін білу; раушангүл
мен сәндік лиана дақылдарының ерекшеліктерін меңгеру; оранжереялар,
интерьерлер және ландшафтық дизайн үшін гүл өсімдіктерін өсірудің
ассортименті мен агротехникасын таңдау; сәндік-гүл өсімдіктерін көктетуді
орындау; гүл өсімдіктерін өсіру бойынша технологиялық карта жасау; гүл
шаруашылығын ұйымдастырумен және өндірістік учаскеде, бригадада,
жұмыс орнында еңбекті жоспарлаумен және өнім сапасын бақылаумен
танысады.
Гүлді-сәндік өсімдіктер кез-келген көгалдандыру кешенінің ажырамас
бөлігі болып табылады. Олардың сәндік және технологиялық қасиеттері
бойынша әртүрлілігі ландшафтық композициялардың алуан түрін қолдануға
мүмкіндік береді. Бұл бөлім "Гүл өсіруші" біліктілігі бойынша мамандарды
даярлау кезінде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін қажетті
мәліметтерді қамтиды, ашық және жабық топырақтағы біржылдық,
екіжылдық және көпжылдық гүл өсімдіктерін көбейту және өсірудің
агротехнологиясы бойынша; раушандар мен сәндік жүзімнің ассортименті,
мәдениет ерекшеліктері және көбеюі бойынша; сәнді-гүл өсімдіктерін
көктету негіздері бойынша ақпарат ұсынылған, бұл кең бейінді және
нарықтық экономика жағдайларына неғұрлым бейімделген білікті
мамандарды даярлауға мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны "Ботаника негіздері" пәндері бойынша білім
алушылар біліміне негізделеді, "Гүл-сәндік және ағаш дақылдарын өсіру
бойынша агротехникалық тәсілдерді орындау", "Сәндік өсімдіктерді
зиянкестер
мен
аурулардан
қорғау",
"Агрономия
негіздері",
"Механикаландырылған
дала
жұмыстарын
ұйымдастыру
және
технологиясы"пәндерімен біріктіріледі.
3.1. Гүл шаруашылығы негіздері және гүл өсіру жағдайы
3.1.1. Қауіпсіздік техникасы бойынша алғашқы нұсқаулық
Бағбан жұмысты орындау кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша
нұсқаулықтан өтуі керек [45].
Бағбан ретінде өзіндік жұмыс жасауға жасы 16-дан кем емес, еңбекті
қорғау бойынша нұсқаулықтан өткен және білім тексерісінен, медициналық
тексеруден өткен және денсаулық жағдайы бойынша қарсы көрсетілімдері
жоқ адамдар жіберіледі. Бағбан жұмысында келесі жұмыс киімдерін
пайдалану керек: мақта матадан тігілген костюм, берет, қолғап, қауіпсіздік
көзілдірігі.
Бағбан жұмыс істеген кезде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау керек,
алғашқы өрт сөндіру құралдарының орналасқан жерін білу керек.
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Жазатайым оқиға кезінде зардап шеккен адам немесе жазатайым оқиғаны
көрген адам мекеме әкімшілігіне дереу хабарлауға міндетті. Құрал-саймандар
мен жабдықтар жарамсыз болған жағдайда жұмысты тоқтатып және бұл
туралы мекеме әкімшілігіне хабарлауы тиіс.
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты орындамауға немесе бұзуға жол
берген адамдар ішкі еңбек тәртібінің қағидаларына сәйкес тәртіптік
жауапкершілікке тартылады және қажет болған кезде еңбекті қорғау
нормалары мен қағидаларын білуге қатысты кезектен тыс тексеру
жүргізіледі.
3.1.2. Техникалық базаның құрылымы, жұмыс режимі мен шарттары
Кез-келген
гүл
шаруашылығының
құрамына
жылыжайлар,
көшетханалар, ашық топырақ, жасыл желектерді күту машиналарының
автопаркі кіреді. Жұмыс режимі - 8 сағаттық жұмыс күні. Гүл
шаруашылығының жұмысшылары арнайы киіммен, бақша құралдарымен
қамтамасыз етілуі керек. Гүл шаруашылығы аумағында еңбек пен демалыс
үшін тұрмыстық қолайлы үй-жайлар жабдықталуға тиіс.
3.1.3.
Гүл
шаруашылығының
сипаттамасы,
жұмыстарды
ұйымдастыру және өсірілетін дақылдар ассортиментінің сипаттамасы
Өсірілетін дақылдардың ассортименті шаруашылықтың мақсатына
байланысты анықталады. Гүлді өсімдіктерді пайдалану үшін аққанат
лалагүлдері, альстремерия, қалампыр, раушан, гербера, үлкен гүлді
хризантемалар кесіледі. Қалалық гүлзарларды жасау үшін гүлді өсімдіктерді
дайындау үшін бір жылдық гүлді өсімдіктердің көшеттері өсіріледі:
шырайгүл, барқытгүл, есінекгүлдар, агератум, канналар өсіріледі.
Гүлзарларда ерте көктемде гүлдеу үшін қызғалдақ сорттары қолданылады.
Көктету жылыжайларында қызғалдақтар, гиацинттер дайындалады.
3.1.4. Өндірістік учаскедегі еңбек көлемін жоспарлау және өнім
сапасын бақылау
Еңбек көлемін жоспарлау үшін технологиялық карталар жасалады.
Өнімнің сапасын бақылау кесуге, көшеттерге арналған ГОСТ бойынша
анықталады.
3.2. Гүлді өсімдіктердің құрылымы
3.2.1. Вегетативтік ағзалардың құрылысы мен қызметі
Өсімдіктің вегетативті мүшелеріне тамыр, сабақ, жапырақ жатады.

Сурет 3.1-өсімдіктердің тамыр жүйесінің түрлері

Тамыр. Типтік тамыр - барлық жоғары өсімдіктерге тән жер асты вегетативті
мүше. Тамырдың айрықша белгілері: онда гүлдердің, мұртшалардың
жапырақтардың немесе кез-келген өзгерістердің болмауы. Тамырдың сабаққа
46

өту аймағы тамыр мойны деп аталады. Әдетте мұнда жаңару бүршіктерді
орналасқан. Бүкіл өзекті тамыр ұзындығы бойынша қосалқы тамыр
қалыптасады. [46; 47; 48]
Тамыр қызметі: механикалық (нығайту), сору, жинақтау, кейбір органикалық
қосылыстардың синтезі, вегетативті көбею мүшесі. Тамыр жүйесінің түрлері
(сур. 3.1). Бір өсімдіктің барлық тамырлары мен олардың бұтақтарының
жиынтығы тамыр жүйесі деп аталады. Тамыр жүйесінің екі негізгі түрі бар:
өзек және шашақты.
Өзекті тамыр жүйесі жақсы дамыған бүйір тамырларының болуымен
сипатталады. Көпжылдық гүлді өсімдіктер өзекті тамыр жүйесіне ие,
сондықтан трансплантацияға өте сезімтал. Оларды тек жердің кесектерімен
трансплантациялау керек, ал жыл сайын бірден
тұрақты жерге себу керек. Шашақты тамыр
жүйесінде жақсы анықталған негізгі тамыр жоқ.
Мұндай
тамыр
жүйесі
бар
өсімдіктер
трансплантацияға оңай төзеді, бірнеше бөлікке
бөлінгеннен кейін тез тамыр алады.
Сурет 3.2-Dahlia тамыр
Тамыр түрінің өзгеруі (метаморфоздар).
түйнегі
Тамырдың өзгеруіне тамыр түйнектері жатады. Гүл
өсімдіктерде мұндай тамырлар нарғызгүлде (сур. 3.2), аконит, эремуруста
бар. Олардың сыртқы көрінісі картоп түйнегіне ұқсайды, бірақ
қалыңдатылған бөлігінде көздер - бүршіктер жоқ, ал бүршіктер тек тамыр
мойнының түбінде орналасқан.

А-жапырақ(сол жақта) және
гүл (оң жақта) бүршіктері

Б-жаңару бүйректері

Сурет 3.4 - Бүйрек түрлері

Сурет 3.3 - Сабақтың
құрылымы

Сабағы. Өсімдіктің вегетативті осьтік органы, онда жапырақтары белгілі бір
тәртіппен орналасады, ал олардың қуыстарында бүршіктер орналасады.
Сабақ жоғары қарай өседі. Сабақтың функциялары: механикалық, өткізгіш;
сақтау (тамырлар, баданалар). Екі бүршік арасындағы қашықтық түйін арасы
деп аталады (сур.3.3). Жапырақтары бар сабақтар өсінді деп аталады. 1
немесе бірнеше жапырақтары кететін сабақтың бөлігі түйін деп аталады. Екі
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іргелес түйін арасындағы сабақтың бөлігі түйін арасы деп аталады. Сабақ пен
жапырақ арасындағы бұрыш жапырақ қуысы деп аталады.
Жоғары және қуысты бүршіктер болады. Вегетативті мүшелер пайда
болатын бүршіктер жапырақ деп аталады, гүл өсінділері немесе гүл
шығатындары генеративті деп аталады (сур.3.4 А). Өсінді түбінде немесе
тамырларда орналасқан бүршіктер жаңару бүршіктері деп аталады (сур. 3.4
Б), себебі өсімдіктер қыстап шыққаннан кейін олардан жаңа өсінділер пайда
болады. Әдетте сабақ тік қалыпта тұрады, бірақ мынадай түрлері де
кездеседі: шырмаулы, жаймалы, өрмелеуші (жабысқақ). Өрмелеуші
өсінділері бар өсімдіктер вегетативті түрде өте жақсы көбейеді.
Көптеген гүлді шөпті өсімдіктерде сабағы
қатты қысқарған және өте жақындатылған
түйін аралары бар (дәстүргүл). Қысқартылған
сабағы бар өсімдіктер топырақ бетінде тамыр
түпті розетка құратын тығыз орналасқан
жапырақтардың көп мөлшеріне ие (сур. 3.5).
Сабақтың өзгеруі. Көбінесе гүл өсірушілер
Сурет 3.5 - Қысқартылған
сабақтың
келесі
модификацияларымен
сабақтар
айналысады [46].
Көбінесе тамыр сабақ деп аталатын тамырлар (жер асты өсіндісі). Тамырлар
астильба тәрізді тік (сур.3.6) және лалагүл сияқты көлденең (сур. 3.7) болуы
мүмкін.
Көлденең (өрмелегіш) тамырлары бар өсімдіктер өте қарқынды түрде
көбейіп, аймақты ластайды.
Түйнек - болашақ өсімдіктің эмбрионы орналасқан және қоректік заттары бар
көпжылдық өсімдіктің жер асты бөлігі (сур. 3.10).
Баданасы/түйнегі (сур.3.11) - бұл өзгерген етті қысқарған өсінді.

Сурет 3.10 - Бегония
түйнегі

Сурет 3.11 - Қызғалдақ
түйнегі

Сурет 3.12– Сарымсақ
түйнегі

Сарымсақ түйнегі. Сыртқы көріністе сарымсаққа ұқсайды, бірақ
көлденең қимада – түйнек тәрізді тұтастай қоректік ұлпа (сур. 3.12).
Оларға гладиолус, фрезия, крокус жатады.
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Жапырақ – өсімдіктің жер үсті вегетативтік органы. Ол үш негізгі
функцияны орындайды: фотосинтез, тыныс
алу, транспирация. Жапырақта жапырақ
пластинасы мен қысқа жапырақша (сағақты
жапырақ), бөбежапырақтарды ажыратады.
Сағақты жапырақшасы жоқ жапырақты
отырмалы деп аталады. Жапырақ күрделі
және
қарапайым
(сур.3.13)
болады.
Қарапайым жапырақ бір пластинадан
тұрады, ал күрделі – қысқартылған
Сурет 3.13 - Қарапайым және
жапырақшаларының
көмегімен
негізгі
күрделі жапырақтары
жапырақшаға
бекітілген
бірнеше
жапырақшалардан тұрады [46;47].
3.2.2. Өсімдіктің генеративті мүшелеріне сипаттама
Өсімдіктің генеративті мүшелеріне гүл, тұқым жатады [46;47].

Сурет 3.14 - Гүлдің құрылымы

Сурет 3.15 - Тұқым құрылымы

Гүл - өсімдіктің генеративті органы (сур.3.14). Бұл қысқартылған, өсімі
шектеулі өсінді, оның барлық бөліктері қиылыспа-тозаңдандыру және жеміс
беру функцияларына сәйкес өзгертілген [49].
Гүлдер қарапайым, жартылай түкті және түкті болуы мүмкін (гүлдегі
жапырақшалар санының едәуір өсуі). Көптеген өсімдіктерде гүл өсіндісі бір
гүлмен аяқталады, сонымен қатар гүлді өсімдіктердің көпшілігінде гүлдер
келесі гүлшоғырларына жиналады – білек, қалқан, шашақ бас, масақша және
т. б.
Жемістер мен тұқымдардың жіктелуі. Жеміс - бұл ұрықтанғаннан кейін
өскен гүлдің түйіні. Жемістер пішіні, мөлшері, түсі бойынша ерекшеленеді.
Жеміссеріктің табиғаты (құрғақ немесе шырынды) жемістерді жіктеудің
белгілерінің бірі болып табылады. Шырынды жемістерде (жидектер) – бір
немесе бірнеше (көп) тұқымдарды (қасқыржем, солянум) қоршап тұрған
шырынды жеміссерігі бар. Құрғақ тұқымдар құрғақ ашылатын бір тұқымды
болып бөлінеді –жапырақ, бұршақ, қопсытқыш, қорап. Құрғақ ашылмайтын
бір тұқымдастар - жаңғақ, тұқымша, крылатка, дәншік.
Тұқым. Тұқымның қалыптасуы күрделі физиологиялық процесс.
Функциялары. Жалғастыру түрі. Тұқымдар пішіні, түсі, мөлшері бойынша
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өте ерекшеленеді, бірақ кез-келген тұқымның негізгі бөлігі - қоректік заттар
көзі (сур.3.15).
Бақылау сұрақтары
1. Неліктен өзекті тамырлы өсімдіктер трансплантацияға шыдамайды?
2. Неліктен өрмелеуші тамырлы өсімдіктер учаскені бітеп тастайды?
3. Жапырақ қандай функцияларды орындайды?
4. Жемістер қалай жіктеледі?
5. Неліктен тұқымның негізгі бөлігі қоректік заттарға толы?
Практикалық жұмыс. Жапырақ, гүл мен тұқым құрылысын салу.
3.3. Режимді басқару
Өсімдіктердің қалыпты дамуы үшін белгілі бір топырақ-климаттық
жағдайлар қажет. Оларға жарық, ылғалдылық және ауа мен топырақ
температурасы, ауа-газ режимі сияқты факторлар жатады.
3.3.1 Ауа-газ режимі және топырақтың су режимі
Ауа-газ режимі. Өсімдіктердің негізгі қызметі - өсімдіктердің
жапырақтарында пайда болатын фотосинтез. Реакция нәтижесінде бөлінетін
оттегі адамдарға тыныс алу үшін қажет. Өсімдіктерге көмірқышқыл газының
жетіспеушілігін толтыру үшін - ең тиімді әдіс-кез-келген органикалық
материалды, әсіресе көңді ыдырату. Дәл осындай әдіс жабық және ашық
топырақта қолданылады [46; 50; 51; 52].
Органикалық тыңайтқыштарды енгізу арқылы гүл өсіруші ауадағы
көмірқышқыл газын реттей алады. Сондықтан, көңді пайдаланып
өсімдіктерді өсіре отырып, біз үлкен вегетативті массасы бар күшті
бұталарды аламыз.
Топырақтың ауа-газ режимі. Өсімдіктің жоғарғы бөліктері әрдайым
оттегімен қамтамасыз етілген, ал жер асты бөліктері (тамырлар) әрдайым
ауамен қамтыла алмайды. Топырақта оттегі капиллярларда болады.
Суарудан, жаңбырдан кейін топырақ бетінде жер қыртысы пайда болады, бұл
ауаның тамырларға енуіне жол бермейді, сондықтан олар нашар дамиды. Сол
үшін өсімдіктердің тамырларына оттегінің жетуін жеңілдететін шаралар ды
қолдану (қопсыту, топырақ құрылымын жақсарту және т.б.) күшті тамыр
жүйесінің дамуына және сәйкесінше өсімдіктердің жақсы дамуына әкеледі.
Осылайша, өсіруші топырақты қопсыту арқылы топырақтың ауа режимін
реттейді.
Жарық режимі. Өсімдіктер қараңғыда өсе алмайды, өйткені
фотосинтез процесі тек жарықта жүреді. Жарықтың ұзақтығы мен
қарқындылығы болады [50; 51].
Ашық топырақтағы өсімдіктер үшін жарықтандырудың ұзақтығы
(яғни, күннің ұзақтығы) өте маңызды. Бұл көрсеткіш бойынша: А) қысқа
күндік өсімдіктер - гүлдену үшін сағат 12 сағаттан кем емес күнді қажет етеді
(канна, хризантема, нарғызгүл); б) ұзақ күндік өсімдіктер (12 сағаттан астам)
- агератум, антирринум, гайлардия, қалампыр және т.б.; в) бейтарап күндік
өсімдіктер (жыланқияқ, лалагүл, дәстүргүл).
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Жарық қарқындылығы. Осы көрсеткішке сәйкес өсімдіктер 3 топқа
бөлінеді: жарық сүйетін - ашық, жақсы жарықтандырылған жерлерде өмір
сүруге бейімделген өсімдіктер, ұзақ уақыт көлеңкеге шыдамайды:
- көлеңкеге төзімді өсімдіктер, көлеңкеге төзімді, бірақ тікелей күн
сәулесінде де жақсы өседі
- көлеңкені жақсы көретін өсімдіктер, олар тек көлеңкеде өсіп, күнде өледі
(папоротниктер).

Сурет 3.16 - Бөлме жағдайында жарықтандыру

Сурет 3.17- - Өсімдіктер үшін температуралық режим

Бөлме өсімдіктері 500-ден (тек көлеңкеге төзімді өсімдіктер) 3000
люкске дейін (жарық сүйетін) жарықты қажет етеді. Бөлмедегі өсімдіктер
алатын жарық мөлшері көптеген факторларға байланысты: терезелердің
жарық жағына, қабатқа, олардың мөлшеріне, терезе әйнектерінің тазалығына,
перделердің болуына (сур.3.16), терезе сыртындағы ағаштар, сондай-ақ
бөлмеде өсімдіктерді орналастыруға байланыстыю
Бөлмеде өсетін жарық сүйетін өсімдіктер әдетте оңтүстік терезеге
орналастырылады, жартылай көлеңке сүйетіндерді - шығысқа немесе
батысқа, ал көлеңкеге төзімді – солтүстікке қойылады .
51

Гүл өсіруші жарық режимін реттей алады. Оранжереяларда әйнектерді таза ұстау керек, ішкі бөліктері ағартылуы керек, қажет болған
жағдайда жарықтандыру шамдары орнатылуы керек. Ашық топырақта –
жоталар мен қатарлардың бағыты солтүстіктен оңтүстікке қарай (таңертең
және кешке күн өсімдіктерге, ал түсте - қатар арасында)
Жылу режимі. Өсімдіктің барлық өмірлік процестері температураға
байланысты.
Жарық пен су режимінің сәйкес келмеуі өсімдіктердің тез өліміне
әкелмейді, жылу режимінің күрт бұзылуы, әсіресе қыста, өсімдіктерге қатты
әсер етеді [51;52;53].
Жақсы өсу мен даму үшін температура оңтайлы болуы керек, яғни
қалыпты температураны қажет ететін өсімдіктер үшін - 15-18°С, салқын - 1215°С, жылу сүйгіштер - 18-22°С (сурет. 3.17).
Өсірудің температуралық режиміне байланысты өсімдіктер 2 топқа
бөлінеді: жылу сүйгіш, суыққа төзімді.
3.3.2 Топырақтың тамақтану режимі
Су - өсімдік өмірі үшін маңызды қажетті элемент.
Суаруға арналған судың сапасы, ең алдымен, оның қаттылығына
байланысты. Судың жалпы қаттылығы барлық кальций мен магний
тұздарының құрамына байланысты. Көптеген өсімдіктер
үшін бұл қолайлы емес. Қатты суды қолданған кезде жер
бетінде уақыт өте келе ақ өабыршақ пайда болады, ал
сазды ыдыс қабырғаларында ақшыл дақтар пайда болады
(сурет.3.18), ал жапырақтарда хлороз пайда болады
(ағару, содан кейін сарғаю).
Судың қаттылығын өзгертуге болады: кәдімгі қайнату
арқылы; кез-келген тұрмыстық су тазартқышпен;
Сурет 3.18 пайдалану;
Балшық ыдысының шымтезекті
аквариумдардағы суды жұмсарту
қабырғаларында
үшін зоодүкендерінде сатылатын
кальцийлі
шөгінділер
арнайы таблеткаларды қолдануға
болады.
Қашан суару керек ?Ең оңай жолы – ыдыстағы
топырақты саусақпен тексеріп көру (сурет. 3.19).
Топырақты сұқ немесе бас саусақпен 1 см
Сурет 3.19 тереңдікке батырып тексеріңіз. Егер жоғарғы
Ылғалдылыққа топырақ
қабаттың құрғақтығына қарамастан, ішіндегі
сынағы
топырақ әлі ылғал болса, оны суарудың қажеті жоқ.
Суару ережелері. Суарылатын өсімдіктердің әр түрі үшін өзіндік суару
режимі қажет. Бірақ ортақ ереже бар – сирек және мол суарғаннан қарағанда
жиі бірақ аз көлемде суарған дұрыс.
Өсімдіктерді суарудың жалпы ережелеріне мыналар жатады: жылы
мезгілде өсімдіктерді кешке, ал суық мезгілде - таңертең суару керек.
Жапырақтардың үстіне су түспеуін қадағалау керек (жиі бұл ережеге назар
аударылмайды, өсімдіктерді шлангімен үстінен суарады). Бөлме
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температурасындағы (22-24ºС) немесе 2-3ºС жоғары су құйыңыз. Ыдыс
түбінде дренажды тесік болуы керек. Өсімдіктің ортасына емес, ыдыстың
шетіне су құйыңыз. Тамыр шіріп кетпеуі үшін ыдыс табанындағы суды
төгіңіз, примулалар мен глоксиниялар бұған өте сезімтал [46; 50;52].
Судың қалыпты нормасы бойынша барлық өсімдіктерді үш топқа
бөлуге болады: күнделікті суаруды қажет ететіндер (жабық топырақта –
цитрустылар, фикус, ағаш шырмауық, ашық топырақта - астильба, тобылғы);
қалыпты суару (әр 2-3 күн сайын) - драцена, кордилина, қалампыр,
қоңыраугүл, сирек суаруға төзімділер (аптасына 1 рет) - алоэ, жасаңшөп,
гаворция, агава, рудбекия, мыңжапырақ, стахис және т. б. Ашық жерде суару
арнайы дайындалған арықтар бойынша жүргізіледі.
Ауаның ылғалдылығы. Өсімдіктер үшін ауаның ылғалдылығы да
маңызды. Бұл әсіресе бөлме өсімдіктерге қатысты. Олардың отанытропикалық ормандар, сондықтан олар көбінесе орталық жылытуы бар
пәтерлердің құрғақ ауасында өте қиын болады. Егер сіз ылғалдылық
шкаласын қарасаңыз (сурет.3.20), көптеген өсімдіктер үшін ең оңтайлысы 5040% ауаның ылғалдылығы оңтайлы.
1.Су буымен қаныққан ауа
2.Ауа, тропикалық жерлердегідей (джунглиде).
Қалыпты климаты бар аудандардағы жазғы
жылыжайдағы жағдай.
3.Қалыпты климаты бар аудандарда жазғы күн.
Кәдімгі үй жағдайларында бөлме өсімдіктері үшін ең
жақсы жағдайлар.
4.Шөлдегідей ылғалдылық. Мұндай атмосфера қыста
орталық жылытуы бар бөлмелерде қалыпты климатта
бар.
5.Бөлме өсімдіктердің табиғи мекендейтін жерлерінде
мүлдем құрғақ ауа - мұндай ауа болмайды. Оны тек
жасанды түрде жасауға болады.
Сурет 3.20 - Ылғалдылық шкаласы

Сурет 3.21 - Ауаның ылғалдылығын арттыру

Сурет 3.22 - Флорарий
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Ауаның ылғалдылығын қалай арттыруға болады?
Бөлмедегі ылғалдылықты арттырудың бірнеше жолы бар.
Бүрку таңертең және кешке жасалады. Өсімдіктердің кейбір түрлерін,
әсіресе геснериевтер тұқымдастарын (ахименес, стрептокарпус, глоксиния
узамбар фиалкасы) бүркуге болмайды. Бөлмедегі ылғалдылықты арттыру
үшін кең су контейнерлері көмектеседі. Өсімдікті ыдысты суы бар, дымқыл
тасы немесе шымтезегі бар ыдысқа қояды (сур. 3.21). Өсімдіктерді сақтау
үшін флорариумды қолдануға болады - мөлдір контейнерлердегі гүл
композициялары (сур. 3.22).

Сурет 3.23 - Шымтезек жер Сурет 3.24 - Қарашірік жері

А-жапырақты жер B-шымтезек жері

Сурет 3.25 - Жердің әртүрлі түрлері

Топырақ режимі. Топырақ - өсімдік тіршілігі үшін қоректік орта. Әр
дақылдың талаптарына сәйкес сәндік гүлді өсімдіктерді өсіру үшін белгілі
бір топырақ қоспасын қолдану керек [54].
Жер қоспаларын жасау үшін мыналар қолданылады: шымды жер –
шөбі тығыз өсетін топырақтың беткі қабаты (сур.3.23). Ерте көктемде немесе
күзде ескі жайылымдардан немесе шалғындардан алынады. Қарашірік
немесе тезек қарашірігі үйілген көңден, сондай-ақ пайдаланылған жылыжай
көңінен (сурет. 3.24) тұрады. Жапырақты жер немесе жапырақты қарашірік
(сурет.3.25 а), ыдырау үшін үйінділерге салынған жапырақтардан
қалыптасады. Жазда олар бірнеше рет суарылады және ылғал ұсталады.
Шымтезек жері (сурет. 3.25 Б). Ол жартылай ыдыраған шымтезектен
шығады. Азотқа бай, бірақ фосфор мен калий аз. Қышқыл реакциясы бар.
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Компост жері 1-2 жыл
ішінде органикалық және
минералды қалдықтар мен
қоқыстардың
барлық
түрлерінің
ыдырауы
нәтижесінде алынады (сурет.
3.26).
Шыланған
әк
Сурет 3.26 - Компост қалыптастыру
қосылады,
сумен,
көң
қоспасымен суарылады, бір маусымда екі рет күректеледі.
Жер қоспасын дайындау кезінде оның тығыздығын ескеру қажет. Жеңіл,
орташа
және ауыр топырақ түрлері бар (кесте 3.1).
Тек өзенді жуылған құм қолданылады. Құрылыс құмын қолданар алдында
мұқият жуу керек. 3.1-кесте - жер қоспаларының құрамы
Жер
қоспасының
түрі
Жеңіл
Орта
Ауыр

жапырақ

шымтезек

шымды жер

қарашірік

құм

1
-

3
-

2
3

1
2

1.5
1,5
2

Сілті---топыраққа арналған қарапайым рН--- қышқыл
Сурет 3.27 - Топырақтың қышқылдық шкаласы

Топырақтың маңызды көрсеткіші - оның қышқылдығы. Бұл 0-ден 14ке дейінгі бірліктердегі рН мәнімен сипатталатын қышқыл-негіз балансы:
- сілтілі (рН >7)-бейтарап (рН=7)-қышқыл (рН<7) (сурет.3.27).
Көптеген өсімдіктер рН 5,5-тен 6,5-ке дейін (қасқыржем, амиллис,
бегония, герань, фикус, теңбілгүл, лалагүл және т.б.) топырақтың бейтарап
немесе сәл қышқыл реакциясы кезінде жақсы өседі. Ең оңтайлы қышқыл
топырақ (рН 4,5-5) - рододендрон, гидрангеа, камелия, фуксия, филодендрон,
антуриум және т.б. өсімдіктерге көп көңіл бөлу керек [55].
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3.3.3 Тыңайтқыштардың сипаттамасы. Микротыңайтқыштар
Бір топырақты үнемі пайдалану кезінде ол тозады,
сондықтан топырақта белгілі бір қоректік заттардың
қорын үнемі сақтау қажет [46;51]. Осы мақсаттар үшін
тыңайтқыштар қолданылады. Тыңайтқыштар - бұл
өсірілетін өсімдіктердің өнімділігін арттыру үшін
ауылшаруашылық
жерлерінде
қолданылатын
органикалық және бейорганикалық заттар. Азот,
фосфор және калий – топыраққа көп мөлшерде енгізілуі
керек негізгі макроэлементтер (сурет. 3.28). Азот
жапырақтар мен өсінділердің өсуі үшін, сондай-ақ
Сурет 3.28 - Негізгі
жасыл жапырақ жасушаларының (хлорофилл) пайда
макроэлементтер
болуы үшін қажет.
Фосфор тамырлардың, бүршіктер мен гүлшанақтардың өсуіне әсер
етеді. Сонымен қатар, бұл гүлдердің, жемістердің, тұқымдардың пісіпжетілуі мен бояуы үшін қажет.
Калий өсімдіктің су балансын сақтау үшін қажет, өсімдіктердің
зиянкестерге төзімділігін және қолайсыз жағдайларға төтеп беру қабілетін
арттырады.
Микроэлементтер - бұл
аз мөлшерде қажет
заттар. Оларға темір,
мырыш, марганец бор,
молибден,
кобальт,
магний, никель және
т.б. (сурет.3.29).
Сурет 3.29-өсімдіктер қорегінің негізгі микроэлементтері
Органикалық тыңайтқыштар. Бұл қарашірік, шымтезек, көң, құс
тещегі (гуано), түрлі компосттар. Олардың құрамында ең маңызды қоректік
заттар, негізінен органикалық түрде және көптеген микроорганизмдер бар.
Органикалық тыңайтқыштардың дақылдарға әсері 3-4 жыл немесе одан
да көп уақытқа әсер етеді. Шіріген көңді қосып, оны топыраққа енгізу керек.
Тауық тезегі еріген түрінде қолданылады.
Азықтандыру - бұл өмірдің белгілі бір кезеңінде топыраққа тыңайтқыш
енгізу.
Мұндай азықтар киім сұйық және құрғақ болуы мүмкін (сурет.3.30).

Сұйық азықтар
Сурет 3.30 - Азық түрлері
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Грануладағы азық

Ең маңызды ереже. Белсенді өсу кезеңінде азот қосылады. Гүлденіп
бүрлену кезеңінде фосфор мен калий қосылады. Ауыстыру бүршіктерінің
(көпжылдықтарды) шығуы кезінде калий мен фосфор қосады, ол өсінділердің
шығуына және қысқа төзімділікті арттырады. Өсімдіктердің тамыр жүйесі
арқылы және тамырдан тыс азықтандыру түрлері бар (сурет. 3.31).
Тыңайтқыштарды
құрғақ
және
ерітінді
түрінде
қолдануға
болады;
тыңайтқыштармен суаруды
кешке
жасаған
дқрыс.
Тыңайтқыштармен суаруды
қолданар алдында және одан
кейін
(тамырдың
күйіп
кетуіне жол бермеу үшін)
жақсы суару қажет; құрғақ
Тамыр
Тамырдан тыс
тыңайтқыштарды қолданған
Сурет 3.31 - Жоғарғы киімнің түрлері
кезде оларды тамырдың
тереңдігіне дейін қазып салу керек.
Түбірден/тамырдан тыс азықтандыру (жапырақтар арқылы
азықтандыру) жапырақтарына су түсуден қорықпайтын өсімдіктер үшін ғана
қолайлы.
Тыңайтқыш салу нормасы - 1 м2 жерге арналған тыңайтқыш мөлшері.
Олар
көптеген
дақылдарға
арналған
және
жасыл
құрылыс
анықтамалықтарында келтірілген.
3.3.4 Гүлді өсімдіктерді отырғызу ережелері. Қайта отырғызылған
өсімдіктерге күтім жасау
Өсімдіктерді бір жерде (ашық жерде) немесе ыдыстарда өсіргенде,
уақыт өте келе топырақтың құрамы мен құрылымы нашарлайды (топырақ
тозады): ауа өткізетін капиллярлар жойылады, өсімдікке зиянды
минералдардың артық мөлшері жиналады, топырақ бетінде ақ жабын пайда
болады. Өсімдіктердің азықтануын жақсарту үшін оларды мезгіл-мезгіл
қайта отырғызып тұру қажет [46;50;51;52].
Қайта отырғызу - бұл өсімдіктің топырағы мен тамыр жүйесін міндетті
түрде жаңарта отырып, алдыңғыға қарағанда (2-3 см) үлкенірек ыдысқа
отырғызу.
Қайта отырғызу кезінде сазды ыдыстарды қолданған жөн. Ыдыс-аяқ
таза және дезинфекцияланған болуы керек. Жаңа ыдыстың диаметрі
алдыңғыға қарағанда 2-3 см үлкен болуы керек. Төменгі жағында тесігі
болуы керек. Дренажды тесік жермен бітеліп қалмас үшін ыдыс түбіне
дренаж төселеді. Ол кастрюльдің 1/3 бөлігін алуы керек. Тамыр жүйесі
неғұрлым әлсіз болса, дренаж соғұрлым жоғары болуы керек. Жер
қоспаларын қолданған кезде анықтамалықтарда әр өсімдік үшін көрсетілген
ұсыныстарды орындау керек. Отырғызу алдында өсімдікті мол суару керек.
Бір күннен кейін жер кесегін тексеру керек, егер тамырлар оралып шумақ
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болып қалса онда оларды ашыр оралған шумақты кесу керек. Өсімдікті жаңа
ыдыстың ортасына бұрынғыдай тереңдікте болатындай етіп отырғызу керек.
Тамырлар ыдыстың көлемі бойынша біркелкі
таралуы керек, одан кейін жаңа топырақ
қоспасын ағындатып қосу керек. Отырғызу
кезінде өсімдіктің айналасындағы жер жиегі
ыдыстың шетіне 1 см жетпейтіндей
тығыздалады (бос жерлер болмауы үшін),
(сурет.3.32).
Сурет 3.32 - Өсімдік
Ыдыс астындағы табақта су пайда болғанша
трансплантациясы
суарыңыз. Қайта отырғызғаннан кейін
өсімдікті көлеңкелеп, 2-3 апта бойы көлеңкелі жерде аздап жоғары
температурада жел өті жоқ жерде, күн сайын жапырақтарды бүркіп
қарқынды желдетуі жоқ жерде ұстаңыз.
Ауыстыру - бұл тамыр кесегін бұзбай міндетті түрде жер қосып,
алдыңғыға қарағанда (2-3 см) үлкен ыдысқа салу. Қайта отырғызуға нашар
төзетін кейбір өсімдіктер үшін (пальмалар, кипарис) ауыстыру әдісі оларды
сақтаудың жалғыз жолы. Ауыстыру техникасы (сурет.3.33) қайта
отырғызудан жер кесектерінің бұзылмайтындығымен ерекшеленеді.

Сурет 3.33 - Ауыстыру кезеңдері

ААшық жерге ауыстыру топырақты дайындаудан тұрады: дақыл түріне
және топырақ түріне байланысты тереңдікке шұңқыр қазу; арамшөптерді
іріктеу, тыңайтқыш салу, суару. Ауыстыру алдында 2-4 сағат бұрын өсімдікті
жер кесегін жібіту молырақ суарады. Тамыр жүйесін кесіңіз.
Қайта отырғызу техникасы (сурет.3.34). Жер қоспасы (слайд)
шұңқырдың түбіне құйылады және өсімдік тамырларын біркелкі таратады.

Сурет 3.34 - Ашық жерге раушангүлдерді отырғызу

Жермен жабылып тығыздалады. Суарылады.
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Қайта отырғызу уақыты. Бөлме өсімдіктерін вегетация басталғанға
дейін отырғызған дұрыс. Ашық жерде күзде гүлдейтін шөпті
көпжылдықтарды бөліп ерте көктемде топырақ ерігеннен кейін дереу
отырғызады, ал көктемде гүлдейтіндер – күзде отырғызылады.
Бақылау сұрақтары
1. Гүл өсіруші топырақтың ауа газ режимін қалай реттейді?
2.Гүлді өсімдіктер жарыққа қатысты қалай бөлінеді?
3. Өсімдіктердің өсуі үшін қандай макроэлементтер қажет?
4. Компост қалай дайындалады?
5. Сіз қандай органикалық тыңайтқыштарды білесіз?
6. Қайта отырғызу дегеніміз не?
7. Қайта отырғызу мен ауыстырып отырғызудың ұқсастықтары мен
айырмашылығы неде?
8.Күзде гүлдейтін ашық көпжылдық өсімдіктер қашан отырғызылады?
Практикалық жұмыс. Бөлме жағдайында пайдалану үшін бес жарық
сүйетін өсімдіктерді таңдаңыз.
3.4. Бөлме өсімдіктерінің көбеюі
Гүлді өсімдіктерді өсімдіктің тұқымдары мен вегетативті бөліктерімен
көбейтуге болады.
3.4.1. Гүл өсімдіктерінің тұқыммен таралуы
Аналық түйінінде пайда болатын тұқымдардың көмегімен тұқымдық
(немесе жыныстық) көбею. Бұл бір жылдық, екі жылдық түрлердің, кейбір
шөпті көпжылдықтардың (зығыр) және оранжереялық және мен бөлме
өсімдіктерді көбеютудің негізгі әдісі.
Сұрыпты материал үшін (кез-келген дақыл) тұқыммен көбейту әртүрлі
тұқымдардың пайда болуына әкеледі, яғни белгілердің бөлінуі орын алады.
Сондықтан бұл өсімдіктер вегетативті түрде жақсы таралады [46; 47; 50; 51;
56].
Тұқымның көктеуі үшін тұқымның өнуін және себу нормасын білу
керек.
Көктеу - белгілі бір уақыт ішінде өніп шыққан тұқымдардың саны. %
(34%,89%) түрінде көрсетілген. Көктеу пайызы неғұрлым жоғары болса,
тұқымдар соғұрлым жақсы сапалы болады.
Егу нормасы - бұл жылыжайдың немесе
көшетхананың 1 м2 үшін қажетті тұқым мөлшері
(г). Әр дақыл үшін себу мөлшері әртүрлі және анықтамалықтарда
келтірілген. Егу жылдамдығын бұзу қажет емес, өйткені бұл жағдайда екпе
көшеттің қоректену аймағы бұзылады.
Тұқымның өнуін жақсарту үшін тұқым себу алдындағы емдеу
қолданылады [46]. Ең жиі пайдаланады:
Жібіту – 20-30ºС температурада 24 сағат ішінде суда (тәтті бұршақ,
настурция, қасқыржем). Сонымен қатар, суға малыну тұқымның өнгіштігін
жанама түрде анықтай алады (бостары қалқып шығады).
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Мұздату - тұқымдарды төмен температурада, атап айтқанда
мұздатқыштарда сақтау. Тұқымдарды мұздатудың ең оңай жолы-оларды
қыста ашық жерге немесе қазылған қорапқа себу.

Сурет 3.35 - Тұқым скарификациясы

Сурет 3.35 - Тұқым скарификациясы

Скарификация, яғни "тырналу" дегенді білдіреді - тұқымдарды дөрекі
құммен немесе қиыршық тастармен кесу, тесу, ұнтақтау арқылы қабығы
қалың тұқымдардың қабығын алу (сурет.3.35).
Стратификация. Бұл термин "қабаттасу" дегенді білдіреді және ол
бірнеше ай бойы ылғалды субстратта (әдетте құм, шымтезек 1:3
қатынасында) тұқымдарды төмен температурада ұстаудан тұрады
(сурет.3.36).
Енгізу тереңдігі. Жалпы қабылданған ұсыныстарға сәйкес - енгізу
тереңдігі тұқымның 2-3 диаметріне тең (сурет.3.37).
Кішкентай тұқымдарды біркелкі себу
үшін олар құммен араласады (1:1). Егу
кезінде олар үстіне жеңіл ұнтақталған
жер немесе құмның жұқа қабатын себеді
немесе мүлдем жаппайды, бірақ жер
бетіне
басады.
Пульвиризатормен
суарған дұрыс.
Сурет 3.37 - Тұқым себу тереңдігі
Тұқымдар әртүрлі уақытта егіледі.
Егудің ең жақсы уақыты - көктем, сонда жазда көшеттер өсіп-өнуге үлгереді.
3.4.1.1. Тұқымдық көбеюдің негізгі заңдылықтары
Өсімдіктер көшеттерде және көшетсіз өсіріледі. Қандай да бір тәсілді
таңдау кезінде бірқатар көрсеткіштерді ескеру қажет: өсіру ауданы, сумен
қамтамасыз етілуі, тұқым мөлшері, өсімдіктердің шығу тегі және т.б. [46;50].
Көшет әдісі - қалалық гүлзарларды қалыптастыру үшін жылдықтарды
өсірудің жалғыз тәсілі. Көшеттерді оранжереяда және "ыстық
көшетханаларда" өсіруге болады.
Жылыжай көшеттері (сурет.3.38).
тұқым себілген жәшіктерді жылыжайға
20-22ºС температурада жылу сүйетіндер
үшін
(цинния,
петунья),
суыққа
төзімділерді
12-14ºС
температурада
орнатады. Пайда болғанға дейін тұқымдар
әйнекпен, пленкамен немесе қағазбен Сурет 3.38 - Жылыжай көшеттері
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жабылады. Әрі қарай күтім жасау бұл жердің жоғарғы қабаты құрғаған сайын
күнделікті желдету және суаруда. Оңтайлы жағдайларда көшеттер 7-10
күннен кейін пайда болады.
Себу мерзімдері. Олар түрдің вегетация ұзақтығымен анықталады: неғұрлым
ұзақ болса, соғұрлым ертерек егу керек, мысалы, қаңтар-ақпан айларында –
есінекгүл, ақпан-наурыз – шырайгүл, сальвия, сальпиглоссис, наурызда –
агератум, лобелия, немезия, сәуір-мамырда - годеция, кларкия егіледі.
Неғұрлым шыңдалған көшеттер жылы немесе жартылай жылы
көшетханаларда алынады. Егу үшін бір-бірінен 5-10 см тұратын ойықтар
дайындалып, тұқымдар себіледі. Температура 15ºС-тан асқан кезде, өсірілген
көшеттері бар көшетханалар күндіз ашық ұсталады, ал түнде жабылады. Екпе
көшеттер жеткілікті өсіп, алғашқы жапырақ жұптары болған кезде, оларды
сиретіп отырғызады.
Сиретіп отырғызу - бұл негізгі тамырдың ұзындығының 1/3 бөлігін
міндетті түрде қысып (қысқартып) көшеттерді отырғызу. Бұл неғұрлым
қуатты тамыр жүйесінің дамуына ықпал ететін жалпы қабылданған әдіс
(сурет.3.39).
Көшеттерді отырғызу мерзімі түрдің биологиялық сипаттамаларына
және аймақтың ауа-райына байланысты. Алматыда суыққа төзімді
өсімдіктердің (астра) көшеттері сәуірдің 2-жартысында отырғызылады.
Жылу сүйгіш өсімдіктер - көктемгі аяздың қаупі өткен кезде. Тұрақты жерге
отырғызу кезінде өсімдікте кем дегенде 2-4 жұп өзінің жапырағы болуы
керек.
Көшет отырғызу ережелері. Отырғызу алдында көшетханалардағы
топырақты тамырдан жер үгітіліп құламауы үшін жақсы суарады.
Өсімдіктер таңертең немесе
кешке немесе бұлтты ауа-райында
отырғызылады.
Отырғызылған
көшеттер күн сайын және мол
суарылады.
Өсімдіктер тамыр алғаннан
кейін суаруды аптасына 1-2 ретке
дейін
азайтады.
Сиретілген
өсімдіктерді
2-3
күн
бойы
көлеңкелейді, содан кейін біртіндеп
Сурет 3.39 – Сиретуге дейін (А) және одан күйіп қалмас үшін көлеңке алынып
кейін(Б) өсімдіктің тамыр жүйесіне әсері)
тасталады [46;50].
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Көшетсіз әдіс - тұқымдарды ашық
жерге бірден тұрақты жерге себу (сурет.3.40).
Бұл әдіс көптеген түрлер үшін ең
оңтайлы, өйткені мұндай екпе көшеттер күшті,
көшеттерден өсірілгенге қарағанда қолайсыз
экологиялық факторларға төзімді. Бұл өсіру
әдісінің кемшіліктері егілген өсімдіктер
отырғызылған көшеттерге қарағанда сәл
кешірек гүлдейді.
Тұқымдарды 2 мерзімде себуге болады:
Сурет 3.40- - Жерге тұқым себу
күзде және көктемде.
Көшеттерді көшетсіз тәсілмен өсіру
кезінде жегенелеу жүргізу қажет (қалған
өсімдіктердің өсу жағдайларын жақсарту
үшін қатарлардан немесе ұялардан артық
өсімдіктерді алып тастау) [56;57]. Ол
тығыздалған
өсімдік
дақылдарына
қолданылады (сурет.3.41).
3.4.2.
Өсімдіктердің
табиғи
вегетативті жолмен таралуы
Сурет 3.41 - Көшеттердің жұқаруы
Вегетативті көбею немесе жыныссыз бұл өсімдіктердің вегетативті бөліктері – тамырлар, кесінділер, мұрттары
арқылы көбеюі. Егер өсімдік тұқым байламаса (какти, герань, форсития)
қолданылады. Бұл көпжылдықтардың көбеюінің негізгі әдісі. Табиғи және
жасанды вегетативтік көбейту түрлері бар.
3.4.2.1. Табиғи вегетативті көбею
Бұл адам көмегінсіз өсімдіктің көбеюі [58]. Бұл көбеюдің негізгі
түрлеріне мыналар жатады:

Сурет 3.42 - Мұртты көбейту

Сурет 3.43 – Өрмелеуші тамырлар

Мұртты көбейту (сурет.3.42) олардың түйіндерінде жапырақтардың
тамырлары мен розеткалары пайда болады. (хлорофитум, тасжарған,
құлпынай, традесканция, дюшенея).
Өрмелеуші тамырлар - топырақ бетіне жақын орналасқан жер асты
өсінділері (сурет. 3.43). Түйнекті-бүршікті (бульба) (сурет.3.44 А).
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Олар жапырақтардың қуыстарында орналасқан. Олар суық бөлмеде (мысалы,
тоңазытқыш) сақталады және көктемде ашық жерге отырғызылады.

А-лалагүлдің түйнектері
(шамдары)

Б- гладиолус түйнегі

Сурет 3.44- - Өсімдіктердің табиғи
вегетативті көбеюі

Сурет 3.45 - Нарцисс
түйнегі

Тамырлы түйнектері (нарғызгүл); түйнекті-бүршіктер (сурет.3.44 Б)
(гладиолус, фрезия). Жер асты түйнектер (қызғалдақ, нарцисс) (сурет.3.45).
Тірі тумалы өсімдіктер олардың жапырақтарында пайда болатын көптеген
"ұрпақтарының" арқасында көбейеді (сурет.3.46).
3.4.3.Өсімдіктерді жасанды вегетативті жолмен көбейту
3.4.3.1.Жасанды вегетативті көбею
Жасанды вегетативті көбеюдің бірнеше әдісі бар, оларды таңдау
өсімдік түріне байланысты [58].
Бұтаның бөлінуі. Бұталарды бөлу уақыты олардың жасына
байланысты.
Тамырлардың бөлінуі.
Тамырлар түйіндермен шамамен 5-8 см фрагменттерге кесіледі,
мысалы, жыланқияқ (сурет.3.47).

Сурет 3.46 - Бриофиллумның көбеюі

Сурет
3.47
тамырларының бөлінуі

Жыланқияқ

Түйнектің, бүршіктің, тамыр түйнегінің бөлінуі. Әрбір бөлікте кем дегенде
бір көз болатындай кеседі.
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Бұрып апару арқылы көбейту. Бұрмалар дегеніміз тамырландыру кезінде
аналық өсімдіктен ажыратылмайтын жатын өсіндісінің бүршіктері бар
өсіндінің жоғарғы бөлігі [59]. Тік, көлденең және ауа бұрмалары бар
(сурет.3.48).

А-Тік

Б-Доға тәрізді
Сурет 3.48 – Бұру арқылы көбейту

В-Көлденең

Ауамен бқру. Бұл тәсілмен фикусты көбейтуге болады (Сур.3.49). Бұл әдіс
белгілі бір дағдыларды қажет етеді және сирек қолданылады.

Сурет 3.49 - Фикустың ауа қабаттарымен таралуы

Сурет 3.50-– Жоғарғы жақты,
жартылай ағашты, ағашталған
кесінділер

Сурет 3.51 – Кесінді сабақты дайындау

Қаламшалау. Кесінді сабақты тамырлау арқылы өсімдіктердің таралуы.
Кесінді сабақ - бұл сабақтардан (тамырдан) бөлінген жапырақтары бар
немесе жоқ сабақтың (тамырдың) бөлігі. Сабақты, жапырақты және тамырлы
кесінділер бар.
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Тамырлы кесінділер - бұл ұйықтап жатқан бүршіктері бар тамырдың
бөлігі. Тамыр кесінділерімен тамырларында ұйықтайтын бүршіктері бар
өсімдіктерді көбейтеді (эхинопс, эрингиум, бувардия, шашақты флокс, жапон
желайдары, көкнәр, шөмішгүл).
Сабақты кесінділер. Бұл 1 немесе 2 түйін аралықтары бар сабақтың
бөлігі. Бұл үшін сабақтың қай бөлігі қолданылатынына байланысты жоғарғы
жақты (немесе шөпті), орташа (жартылай ағашты) және төменгі (ағашталған)
түрлері бар (сурет.3.50). Кесіндіні дайындау кезінде белгілі бір ережелерді
сақтаңыз (сурет.3.51).
Жапырақты кесінділер. Жақсы дамыған сабақтардан кесіледі, жапырақ
пластиналары және қысқа шыбықтан тұрады [58;60]. Дара жарнақты
өсімдіктердің жапырақтары (сансевьер). Толық қалыптасқан бүлінбеген
парақты кесіңіз. Жапырақты перпендикуляр түрде ені 2,5-3 см кесектерге
кесу керек (сурет.3.52 А). Кесінділер 2-3 см-ден кейін ойықтарға тігінен
отырғызылады. Субстратты тығыздап этикетканы жапсырады/орнатады.

А-Сансевьера
Б-Стрептокарпус
Сурет 3.52 - Бөлме өсімдіктерінің жапырақты кесінділері арқылы көбеюі

Бүйірлік тамырлары бар жапырақты кесінділер (стрептокарпус).
Өсімдікте жас бүлінбеген жапырағы кесіледі (сурет.3.52 Б). Ол төменгі бетін
жоғары қаратып әйнектің бір бөлігіне қойылады. Ұстара жүзімен ортаңғы
тамыр кесіледі. Ылғал субстратта кесу үшін таяз ойық жасалады және оған
тігінен сабақтар отырғызылады [58].
Тұтас жапырақтағы тамырларды кесу
(бегония).
Жатын
аналық
аналық
өсімдіктен толық ашылмаған жапырақ
кесіледі (сурет.3.53). Барлық үлкен
тамырларда 2-3 см арқылы 2 см көлденең
кесіктер жасалады. Жапырақ кесілген
.
жағына, субстраттың бетіне қойылады
Сурет 3.53 - Бегониазды жапырақты
және бекітіледі.
шламмен тарату
3.4.3.2. Сәндік өсімдіктерді егу. Бүршік телу техникасы
Телу - өсімдіктердің вегетативті көбею әдісі. Телу - бұл әртүрлі
өсімдіктердің 2 бөлігінің қосындысы, нәтижесінде олар бір организм ретінде
өсе береді. Бүршіктелу (көзбен) және копуляциялық түрлері (кесу) бар.
Көзбен телу бүршектелу деп аталады (раушангүл, нарғызгүл, кактусыһтарды
көбейтеді) [61].
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Көз - бұл кішкене қабығы мен жапырақ жапырақшасы бар бүршік түйін
(сурет.3.54 А). Телім - бұл өсімдіктің көбейтілуге жатқызылатын бөлігі
(сурет. 3.54 Б). Екпе - бұл телінген өсімдік (сурет.3.54 в).

А-Көз

Б-Телім
Сурет 3.54- - Бүршік элементтері

В-Қор

Бүршік жасау технологиясы (сурет.3.55). Алдымен кесектер тамырда,
содан кейін бұтақтарда орындалады.
Тамыр мойнынан 6-10 см биіктіктегі қатар
бағытында тамырға кортекстің Т-тәрізді бөлімі
жасалады. Алдымен қабығы тамырдың бойымен
кесіледі, содан кейін көлденең қиманы кесіп,
бойлық 4-6 см. Бойлық кесуді аяқтай отырып,
пышақ жүзі екі бағытта 5-10ºС-қа бұрылады,
нәтижесінде қабығы ағаштан кетеді. Пышақ
сүйегімен қабығы бойлық кесу бойымен және
Сурет 3.55- - Бүрмелеуді
қабық пен ағаш арасындағы қалыптасқан
орындау
саңылауға итеріледі.
Бүршіктерді тексеру. 12-15 күннен кейін көздің өмір сүру деңгейі
тексеріледі. Жерсінгендерде - жапырақшасы жеңіл қол тигізгенде түседі,
бүршігі балғын, жасыл түсті. Бір уақытта орамды тексереді және егер керек
болса босатады.
Телуге күтім жасау. Алматы жағдайында қыста телу орнын 15-18 см
биіктікке топырақпен, құрғақ жапырақтармен жауып, оларды бұтаның
астына түсіреді.
Көктемде, шырын ағу басталғанға дейін, олар қопсытады, байламды
алып тастайды және сонымен бірге өткір пышақпен тамырды көздің үстінен
немесе егу орнынан 4-5 см жоғары кеседі, одан әрі дамып келе жатқан
өсіндіні байлайтын діңгек (шип) қалдырады.
3.4.3.3.Қиылыстыра телу. Түрлері мен техникасы. Кактуты телу
Қиылыстыра телу - өсімдіктерді кесіндімен телу (сурет.3.56).
Өсімдіктердің вегетативті көбеюінің бұл әдісімен бірнеше бүршігі бар дақыл
сортының жылдық немесе жапырағы жоқ өсіндісі екпеге ауыстырылады.
Қиылыстыра телудің бірнеше түрі бар [61].
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Қарапайым қиылыстыра телу. Ол екпе мен телудің қалыңдығы бірдей
болған жағдайда қолданылады (сурет.3.56). Біріктіру тез жүреді, егер екпе
мен телу бір-біріне дәл сәйкес келсе жара тез жазылады және нәтижесінде
қабықтың кесілген жері мен камбия қабаты сәйкес келеді.
Жақсартылған қиылыстыра телу немесе тілдік қиылыстыра телу (сур.3.57).

Сурет 3.56 - Қарапайым копуляция

Сурет 3.57 - Жақсартылған қиылыстыра телу

Бұл да екпе мен телудің бірдей қалыңдығы үшін қолданылады. Бұл
қарапайым қиылыстыра телуге
ұқсайды. Жетілдіруі бұл кесінділерде
қосымша бойлық тілдік кесінді жасалуында.
Қабықтың артындағы қиылыстыра телу қабығы 2 мм қалың екпелер
кезінде қолданылады. Екпеде алдымен егу орнына дейін көлденең кесінді
жасалады. Содан кейін қабығы кесіледі (сурет.3.58). Екпеде қиғаш кесу
жасалады. Кесінді сабақта 2-3 бүршік болуы керек. Сабақ жоғарыдан
тамырға кесіліп, қабығының шеттерін пышақпен сәл көтереді. Телуді байлап
бақша қармайын жағады. .

Сурет 3.58 - Қабыққа егу

Сурет 3.59 - Бөлікте копуляция

Тілікшеге телу (сурет.3.59). Екпе алдымен көлденеңінен кесіліп, содан
кейін ортасынан бөлінеді. Кесінді сабақты екі жағынан сына тәрізді кесіледі.
Кесудің ұзындығы екпеге қарағанда ұзынырақ болуы керек. Тілікшеге
камбиальды қабаттар сәйкес келетін етіп кесінді сабақты салады.
Шүйдеге қиылыстыра телу (сурет.3.60). Екпенің төменгі 15 см
бөлігінде барлық жапырақтар алынып тасталады [58]. Негізінде ұзындығы 3
см жоғарыдан төмен қарай таяз кесінді жасалады (сурет.3.60 А). Бұл кесімнің
төменгі ұшында біріншісін кесіп өту үшін ішке және төменге қарай екінші
кесім жасалады (сурет.3.60 Б). Ағашпен қабықтың жолағы алынып
тасталады. Екпаенің бір жағында ұзындығы (3 см) қиғаш кесу жасалады.
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Қарама-қарсы жағынан біріншісіне қарсы қысқа кесім жасалады (сурет.3.60
В). Телімді екпемен біріктіріп телу орнын полиэтилен лентамен байлайды
(сурет.3.60 г).

А

Б
В
Сурет 3.60 - Бөксеге көшіру

Г

Бүйірлік кесіндіге телу (сурет.3.61). Телудің бұл әдісі екпе телімнен
қарағанда едәуір қалың болған кезде қолданылады.
Екаенің қырында 5 см биіктікте, терең емес кесім жасалады (сурет.3.61 А)
Кесінді сабақ түбінде клин/сына
жасалады — ұзындығы бірбіріне қарама-қарсы екі қиғаш
кесім (сурет.3.61 Б). Кесінді
сабақты кесім тесігіне салған
кезде, тамырдың жоғарғы бөлігі
А
Б
В
сәл бүгіледі. [58]. Содан кейін
Сурет 3.61- - Бүйірлік кесіндіде көшіру
ол
орнына
қайтарылады.
Камбиальды қабаттар сәйкес келуі керек (сурет. 3.61 В).
Кактус телу (сурет.3.62). Оны наурыздың аяғында-сәуірдің басында
жүргізеді [62].

А-екпені дайындау

B-Кактус телу кезеңдері
Сурет 3.62 - Кактус телу

В- телінген кактусты
бекіту

Екпенің жоғарғы бөлігін кесіп тастайды, төменгі бөлігін қажетті
биіктіктен қалдырады - тұрақты екпе үшін 3-4 см, кристалды формалар үшін18-20 см). Кесудің ортасында өткізгіш байламдардың сақинасы орналасқан
(сурет.3.62 А). Ол диаметрі өткізгіш байламдардың сақинасымен бірдей
болуы керек. Осылайша дайындалған екпеде жұқа пластина абайлап
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пышақтың кесіліп қайтадан орнатылады; ол кесімді кебуден қорғайды.
Екпедегі кесу мүлдем жазық және тегіс болуы керек. Одаалдын ала қорғаныс
пластинкасы алынған екпеге орнатады (Сур.3.62 Б). Компоненттерді біріктіре
отырып, ауа көпіршіктерін ығыстыру үшін тамырға бірнеше айналмалы
қозғалыстар жасаңыз, олар кесектер арасында түсіп кетуі мүмкін және
олардың өсуіне жол бермейді. Осыдан кейін таңғыш қолданылады
(сурет.3.62 В).
Телуге күтім жасау. Дайын телуді жылы көшетханаға апарып кесу
құрғағанша суарылмай сақталады.
Сипатталған егу әдісінен басқа, сына мен айырға телулер қолданылады.
Бақылау сұрақтары
1. Тұқымдарды скарификациялау не үшін жүргізіледі?
2. Неліктен гүлді өсімдіктердің сорттары тұқыммен таралмайды?
3. Тұқым себу нормасын не үшін білу керек?
4. Көшетсіз өсіру әдісі дегеніміз не?
5. Көбеюдің қандай әдістері жасанды көбеюге жатады?
6. Қандай өсімдіктер вегетативті түрде қарқынды көбейеді?
7.Неліктен тамырлы атпа бұтақтардың көбеюі жасанды вегетативті көбеюге
жатпайды?
8.Бүршіктелу деген не?
9. Бүршіктелудің жерсінуін қалай тексереді?
10.Копуляция дегеніміз не?
11.Кактустар қалай таралады?
Практикалық жұмыс. Бүршіктелудің кезеңдерін сызыңыз.
3.5. Гүлді-сәндік өсімдіктерді өсіру
3.5.1.Бір жылдық гүлді өсімдіктерді өсіру және көбейту бойынша
агротехникалық шаралар
Ашық жердегі гүлді өсімдіктер біржылдық, екіжылдық, көпжылдық
(ашық жерде қыстайтын және қыстамайтын) болып бөлінеді. Бір жылдық
гүлді өсімдіктер әдемі гүлдейтін, сәндік жапырақты, кептірілген гүлдер,
шырмаулы, төсенішті өсімдіктер болып бөлінеді.
3.5.1.1.Бір жылдықтарға жалпы сипаттама. Бойы биік бір
жылдықтар
Бір жылдық гүлді өсімдіктер қалаларды көгалдандырудың негізгі
компоненттерінің бірі болып табылады. Бір жылдық, жазғы өсімдіктер - бұл
тек бір вегетация кезеңінде өсетін және ашық жерде қыстамайтын өсімдіктер,
яғни бір жылда өсімдіктердің дамуы, гүлденуі және жемісі пайда болады,
содан кейін олар өледі. Көбеюдің негізгі тәсілі - тұқыммен, дегенмен аса
бағалы сорттары вегетативтік жолмен көбейтілуі мүмкін (кесінді сабақпен).
Өсірудің агротехникасы. Бір жылдық гүлді өсімдіктер оларды жерге
себуден (көшет отырғызудан) кейін және вегетациялық кезеңнің соңына
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дейін жоғары агрофонды қажет етеді. Жақсы даму үшін жарық, суару,
топырақтың қоректенуі қажет [63;64].
Биік бір жылдықтар. Биік бір жылдықтар 2 топқа бөлінеді: әдемі
гүлдейтін және сәндік-жапырақты.
Әдемі гүлдейтін биік көпжылдықтарға титония, космос, амарант кіреді
[46;50; 63;64].

А-дөңгелек жапырақты
Титония

Б-Қос қауырсынды космос

В-күкірт сары космом

Сурет 3.63 – Биік бір жылдықтар

Дөңгелек жапырақты титония - биіктігі 120-150 см болатын жоғары
тармақталған ірі өсімдік (сурет.3.63 А). Ол әдемі үлкен қара-жасыл барқыт
жапырақтары мен үлкен қызыл қызыл гүлдерімен ерекшеленеді.
Екі қауырсынды космос. Биіктігі 1,5 м-ге жететін, тығыз тармақталған
бағаналы пирамида тәрізді өсімдік (3.63 Б-сурет). Жапырақтары әдемі екі рет
қауырсынды кесілген қара-жасыл түсті. Шоғыр-диаметрі 12 см-ге дейін ақ,
қызғылт, қызыл түсті үлкен себеттерден тұрады.
Күкірт сары космос (сурет. 3.63 В). Ол алдыңғы түрлерден төменгі
бұталармен (70-80 см), кішкентай себеттермен (диаметрі 4-5 см) ашыққызғылт сары түспен, аз бөлінген жапырақтармен ерекшеленеді.
Амарант, ширица кеңінен танымал құйрықты амарант (сурет. 3.64 А)
және шашақты амарант (сурет. 3.64 Б).

А-құйрықты амарант
Б-Шашақтыамарант
Сурет 3.64- - Амарант түрлері

Биік өсімдіктер-1,5 м биіктікке жетеді. Жапырақтары үлкен, ашық
жасыл. Құйрықты амарантта гүл шоғыры солған күйде, гүлдері кішкентай,
тығыз шар шумақтарына жиналған, таңқурай немесе қою қызыл түсті.
Шашақты амарантта гүл шоғыры күлгін-қызыл және сыпырғы мен қалқан
секілді болады.
Сәндік жапырақтарға майкене және кохия жатады [46;50;63;64].
Әдемі сәндік жапырақтылардың бірі – қарапайым майкене (сурет. 3.65
А). Ол тез өсуімен сипатталады. Дақылда 1,5 м дейін. Жапырақтары ұзын
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жапырақты, саусақ салалаы (9-10 салалы), диаметрі 30 см - ге дейін, өте
сәнді. Гүлдері нашарлау, піспеген қорапша жемістерімен сәнді (Сур.3.65 Б)

А-сыртқы түрі
Б-Жемістер
В-сыртқы түрі
Г-күздегі түсі
Кәдімгі кастор майы
Кохия шашты
Сурет 3.65 - Сәндік-жапырақты біржылдық

Кохия, жазғы кипарис. Сәндік гүл өсіруде шашты кохияны
пайдаланады (Сур.3.65 В). Биіктігі 1 м-ге дейін, сабағы қатты тармақталған,
бұтаның диаметрі 75 см. Жапырақтары сызықты бөлінген, ашық-жасыл,
күзде қызыл түске боялады (сурет.3.65 г).
Көбею. Титония мен космос түрлері үшін - бұл көшетті емес әдіс.
Амаранттар үшін кохия көшеттерді өсірген жөн.
Дақыл шарттары. Жарық сүйетін өсімдіктер. Топыраққа талабы жоқ,
етілмейді, бірақ жеңіл, жақсы құрғақ топырақты жақсы көреді. Ыстық ауарайында суаруды қажет етеді, әйтпесе сәнділігі төмендейді, шоғырлары
кішірейеді.
Пайдалану. Биік бір жылдық өсімдіктер көгалда солитер ретінде жақсы
көрінеді басқа өсімдіктерсіз көгалдарда шағын еркін топтармен (3-5 дана)
жақсы көрінеді.
3.5.1.2. Әдемі гүлдейтін орташа бойлы бір жылдықтардың
ассортименті және өсуі (сальвия, агератум, шырайгүл, есінекгүл,
барқытгүл)
Орташа бойлы жылдық (биіктігі 50-80 см-ге дейін) бір жылдықтардың
ассортименті өте алуан түрлі [46;50;63;64].
Алматы қаласы үшін сальвия, шырайгүл, агератум, барқытгүл сияқты
әдемі гүлдейтін өсімдіктер кең таралған. Ең танымалы Хоустон агератумы
(сурет.3.66 А) - ең жақсы жер жамылғы өсімдігі. Өсімдіктердің биіктігі 15-30.
Бұтасы сфералық. Қарқынды көк гүлдері кішкентай, гүлшоғырларда
жиналған – диаметрі орташа қолшатырлар (1,5 см-ге дейін). Сорттарда түсі
ақ, қызғылт, бөртегүл, күлгін болуы мүмкін. Хош иісті.

А- Хоустон агератумы
Б- жылтыр сальвия
В-шырайгүл гибридті
Сурет 3.66 - Орташа бойлы бір жылдықтар
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Сәндік гүл өсіруде ең кең таралғаны жылтыр шалфей (сальвия)
(сурет.3.66 Б). Бұл биіктігі 20-60 см болатын ықшам өсімдік. Гүлдері қызыл
түсті, ұзындығы 14-20 см шоғырға жиналған.
Гүлзарларды жасау кезінде ең танымалы - гибридті шырайгүл
(сурет.3.66 В). Биіктігі 25-70 см, сабағы тік немесе өрмелегіш. Гүлдері
шұңғыма тәрізді, түрлі түсті. Олардың өзіндік иісі бар.
Тагетес, барқытгүл, чернобривцы, қалпақшалар. Көгалдандыруда үш
түрлі сорттар қолданылады: тік барқытгүл, ауытқымалы барқытгүл, жұқа
жапырақты барқытгүл.
Тік тагетес (сурет.3.67 А). Биіктігі 80 см-ге дейін бұта. Себет
шоғырының диаметрі 6-8 см-ге дейін, жартылай түкті немесе түкті.
Шоғырдың түсі әрқашан монохроматикалық - сары, лимон. Хош иісті.

А-Тік тагетес

Б – ауытқымалы тагетес
Сурет 3.67 - Тагетес түрлері

Жіңішке жапырақты тагетес

Ауытқымалы тагетес немесе француздық тагетес (сурет.3.67 Б).
Бұтасы жоғары тармақталған, борпылдақ, биіктігі 20-60 см. Шоғыры себеттер. Түсі екі түсті немесе бір түсті (ашық сары, алтын сары, қызғылт
сары, қызыл-қоңыр, қызыл-қоңыр сары). Шоғыры қарапайым, жартылай
түкті және түкті. Ерекше хош иісі бар.
Жұқа жапырақты тагетес немесе мексикалық (сурет.3.67 В). Биіктігі20-дан 50 см-ге дейін, ықшам сфералық пішінді. Жапырақтары талғампаз,
шілтер. Шоғыры түкті емес. Бір тексті сары немесе қызғылт сары түсі бар.
Көбею.Көбеюдің негізгі әдісі - көшеттерді өсіру.
Дақыл шарттары. Жарық сүйетін қарапайым өсімдіктер. Топыраққа
аса талаптары жоқ. Құрғақшылықта өседі. Жас кезінде олар отырғызуды
жақсы өткізеді. Мол суаруды қажет етеді.
Пайдалану. Бордюрлерді, рабаток жасау үшін пайдаланылады, ыдыста
да өседі. Шетелде көктеу дақылы ретінде.
3.5.1.3. Жылдық орташа бойлы сәндік жапырақты өсімдіктер
Ең жиі қолданылатындары - сүттіген, цинерария, стые растения
Наиболее часто используют молочай, цинерарию, альтернантера [46;
50; 63; 64].
Бір жылдықтардың ішіндегі ең кең тарағаны – жиекті сүттіген
(сурет.3.68 А). Биіктігі 50-60 см. Ақ жапырақты жапырақтармен
безендірілген. Өсімдіктің шырыны улы және аллергиялық реакциялар
тудыруы мүмкін.
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A-Сүттіген жиекті
Б-теңіз цинерариясы
В-әдемі альтернантера
Сурет 3.68 - Орташа бойлы сәндік-жапырақты біржылдық

Теңіз цинерариясы немесе теңіз зиятгүлі немесе сенеция (сурет.3.68 Б).
Биіктігі 40 см-ге дейін. Базальды розеткаға жиналған әдемі қауырсынды
кесілген күміс мамық жапырақтары бар.
Ашық жерде сүйкімді альтернантера қолданылады (сурет.3.68 В).
Биіктігі 10-нан 20 см-ге дейін. Тығыз тармақталған ықшам бұтаны құрайды.
Жапырақтары ұзын сопақ қызыл. Олар жасыл, алтын сары, қою қызыл және
басқа түстер болуы мүмкін.
Көбею.
Ақ жиекті сүттіген ашық жерге тұқым себу арқылы
(стратификациясыз) тікелей тұрақты жерге салынады, өйткені өсімдік өзекті
тамырға ие және отырғызуға төзбейді. Теңіз цинерариясы тұқымдармен және
вегетативті жолмен таралады. Сүйкімді альтернантераны сабақтарының
кесуімен таратады: жылыжайларда — ақпанның аяғынан наурыздың басына
дейін, ал көшетханаларда - мамырда.
Дақыл шарттары. Жақсы жарықтандырылған жерлер қажет. Жеңіл
қоректік топырақты жақсы көреді. Өсімдіктер құрғақшылыққа төзімді.
3.5.1.4. Бір жылдық төсеніш өсімдіктері
Бір жылдық төсеніш өсімдіктері әдемі гүлденетін және сәндікжапырақтыларға бөлінеді. Сәндік гүл өсіруде кеңінен қолданылатын гүлді
дақылдарға лобелия, пурслан, гацания жатады [46; 50; 63; 64; 65].
Дақылда ең көп таралғаны лобелия эринус (сурет.3.69 А).

А-Лобелия эринус
Б-үлкен гүлді портулак
В-гацания қатты
Сурет 3.69 - Бір жылдық төсеніш өсімдіктері

Жыл сайын қолданылатын көпжылдық шөп. Бұталары жинақы,
сфералық, биіктігі 10-25 см. Диаметрі 2 см-ге дейінгі гүлдер. Түсі-түрлілігіне
байланысты көгілдірден қою көкке дейін, күлгін-көк, күлгін немесе ақ.
Иіссіз.
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Дақылда үлкен гүлді портулак өсіріледі. Өрмелеуіш сабағы бар әдемі
гүлдейтін гүл. (Сур.3.69 Б). Биіктігі 30 см-ге дейін. Жапырақтары шырынды,
олардың ұзындығы 3 см жетуі мүмкін. Диаметрі 3-4 см, қарапайым немесе
жартылай түкті, ашық түсті - ақ, қызғылт, сары, қызыл, күлгін және басқа
түстерде. Иіссіз. Жаңбырлы уақытта ол гүлденуді толығымен тоқтатады.
Қатты гацания - бұл біздің аймақта жыл сайын өсірілетін көпжылдық.
Ол базальды розеткаға жиналған әдемі сызықты-ланцетті жапырақтарымен
ерекшеленеді (сурет.3.69 В). Жапырақтың жоғарғы бөлігі қара-жасыл,
төменгі бөлігі жастықтан күміс – сұр. Шоғырлары - себеттер, жалғыз, түкті
емес, диаметрі 5-8 см. Тілдік гүлдері сарғыш, түбінде қара-қоңыр немесе
қара. Сорттарда түрлі түсті гүлдері бар: қызғылт сары, сары, қызыл, ақ,
диаметрі 8 см-ге дейін.
Көбею. Көшет өсіру әдісімен.
Дақыл шарттары. Лобелия, портулак, гацания жылу сүйгіш және
жарық сүйгіш. Олар борпылдақ, сазды немесе құмды топырақтарда жақсы
өседі. Суаруы құрғақ ауа райында - мол. Бірақ артық ылғалдан өсімдіктер тез
өледі.
Пайдалану. Лобелиялар гүлзарларды, контейнерлерді және гүлзарлар
мен бордюр жиектерін безендіруге өте ыңғайлы, көше құмырала
ыдыстарында өседі, бақтарды безендіруде қолданылады, ол ыдыстарды ілулі
себеттерде өсіріледі. Гацанияны гүлбақтарда, бордюрларда, күн жағындағы
таулы жартаста күн жағында қолдануға болады.
3.5.1.5. Бір жылдық шырмалғыш өсімдіктер
Шырмалғыш жабысатын өсімдіктер тік көгалдандыру үшін
қолданылады. Кең таралған өрмелейтін гүл өсімдіктеріне күлгін фарбитис
долихос лаб-лаб, салалы эхиноцистис [63; 64; 65] жатады.

А- күлгін ипомея

Б-Долихос лаб-лаб

В- салалы эхиноцистис

Күлгін фарбитис немесе күлгінипомея (сурет.3.70 А). Өскіндері 3 м-ге
дейін жететін қарапайым, тез өсетін жылдық лиана.
Гүлдер шұңғыма тәрізді, диаметрі 5 см-ге дейін, ұзын 2-4 гүлді өсімдік.
Түсі қызғылт, қызғылт-күлгін, көк, көк, күлгін лаб (сурет.3.70 Б). Халықта
көбінесе "Гиацинт бұршақтары" немесе "Бұйра бөртегүл" деп атайды. Жыл
сайын дақылда өсірілетін көпжылдық. Ұзындығы 3-4 м жетуі мүмкін.
Сабағы, жапырақтары, гүлдері күлгін реңкке ие. Гүлдер хош иісті. Тұқымдар
өте сәнді - ақ тыртықты қара.
Салалаы эхиноцистис. Жабысқақ лиана. (Сур.3.70 В). Өсінді
ұзындығы 4-5 м жетуі мүмкін. Шоғыны 16 см-ге дейін үлкен. Гүлдері кілегей
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түсті, диаметрі 1 см-ге дейін жұлдыз тәрізді, хош иісті. Сұлу тікенді сопақша
жемістері бар.
Көбею. Көшетсіз өсіру әдісі.
Дақыл шарттары. Жарық сүйетін, жылу ссүйетін, жеткілікті жылы
жерлерде ғана жақсы өседі. Борпылдақ құнарлы топырақта өседі.
Пайдалану. Жақсы гүлдену және жеміс беру үшін кем дегенде 1 м
күшті тіректер қажет. Балкондар, пергол, шпалер, күркелерді безендіруде
қолданылады.
3.5.1.6. Кептірілген гүлдердің сипаттамасы
Кептірілген гүлдер немесе иммортельдер – әдемі гүлденетін сәндік
өсімдіктер тобы, олардың гүлденуі ұзақ уақыт кептіру кезінде табиғи пішіні
мен түсін сақтайды.
Ең жиі қолданылатындарға ксерантемум, гелихризум, гомфрена жатады
[46;50;63;64].
Гүл өсіру мәдениетінде бір жылдық ксерантемум (сурет.3.71 А).
Биіктігі 60 см-ге дейін. Шоғыры себеттер, жалғыз, ірі емес , ұзын гүлді
өсімдік (диаметрі 3-4 см) - ұзындығы 30 см-ге дейін.
Дақылда ілмелі гелихризум (сурет.3.71 Б). Бұтаның орташа биіктігі 50-

А-бір жылдық
ксерантемум

Б-Гелихризум

В- шар тәріздес гомфрена

Сурет 3.71 - Кептірілген гүлдер

60 см. Сабақтарының шыңдарында 1-3 себеттің гүлденуі бар. Түсі: ақ,
қызғылт, қызыл, сары, қызғылт, күлгін. Түтікшелі гүлдер әрқашан сары
болады. Диаметрі 4-6 см.
Шар тәріздес гомфрена (сурет.3.71 В). Бұл төмен бойлы өсімдік - 3040 см. Басшалы шоғырлар шар секілді, клевер бастарына ұқсайды. Гүлдері
кішкентай, әдетте таңқурай-күлгін түсті.
Көбею. Гелихризум мен гомфрена үшін көшет өсіру әдісі жақсырақ,
ксерантемумды жерге себуге болады.
Дақыл шарттары. Олар күн шуақты жерлерді жақсы өседі. Артық
ылғал керек емес. Жақсы дренаж қажет. Орташа құрғақ, борпылдақ, жеңіл,
жеткілікті құнарлы топырақтарда ең сәнді. Гомфрена жылу сүйгіш. Су
өткізгіш топырақтары бар жақсы қыздырылған күн шуақты жерлерді жақсы
көреді. Құрғақшылыққа төзімді.
Пайдалану. Құрғақ букет.
Бақылау сұрақтары
1.Қандай биік өсімдіктер гүлденуге жатады?
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2.Құйрықты амаранттың қандай сәндік қасиеттері бар?
3.Кохияны басқа өсімдіктерден қалай ажыратуға болады?
4.Гибридті шырайгүлдің морфологиялық ерекшеліктері қандай?
5.Көгалдандыруда барқытгүлдың қандай түрлері қолданылады?
6. Жиекті сүттігенде цинерарияның қандай сәндік қасиеттері бар?
7. Топырақ төсемелі біржылдықтар қайда пайдаланыладч?
8. Шырмалғыш өсімдіктер өсімдіктері қалай таралады?
9. Құрғақ кепкен гүлдер несімен бағаланады?
10. Құрғақ кепкен гүлдер қалай кеседі?
Практикалық жұмыс. Бір жылдықтардан тұратын
гүлбақтарды көгалдандыру схемасын жасаңыз.

дөңгелек

3.5.2.Екіжылдық өсімдіктерді өсіру және көбейту жөніндегі
агротехникалық іс-шаралар
3.5.2.1.Екі жылдық өсімдіктерге сипаттама. Виола, маргаритка,
дәстүргүл өсіру ерекшеліктері
Екіжылдық өсімдіктер - бұл даму циклі екі маусымға созылатын гүлді
өсімдіктердің кең тобы. Бірінші жылы өсімдіктерде вегетативті мүшелер
пайда болады, ал екінші жылы олар гүлдейді, тұқым береді және өледі. Егу
жылы гүлдей алатын бақ фиалкасы мен маргариткаларды есептемегенде [46;
50].
Пайдалану. Аумақтың, балкондардың көктемгі және жаздың ерте дизайны
үшін, ал кейбіреулері (қалампыр, мальва және т.б.) – кесім алу үшін.
Екіжылдықтар көктемде және жазда гүлдеуі мүмкін. Көктемгі гүлдену
кезеңде гүлзарлар жасау үшін бақ филакасы, маргаритка мен ботакөз
қолдануға болады.
Виттрок виоласы, бақ фиалкасы (сурет.3.72 А). Биіктігі 20-30 см
көпжылдық бұталар. Гүлдер 5-10 см, сортына байланысты үлкен, түрлі түсті
– монохромды түстен, таза ақтан қараға дейін, түрлі-түсті, дақтары бар.

А-Күлгін Виттрок
Б-көпжылдық маргаритка
В-орман ботакөзі
Сурет 3.72 - Екі жылдық өсімдіктердің көктемгі гүлденуі

Көпжылдық маргаритка (сурет.3.72 Б).
Көпжылдық, екіжылдық
ретінде өсіріледі. Бұл төмен шөпті өсімдік-10-30 см-ге дейін болады.
Шоғырлары түкті, жартылай түкті немесе түксіз. Тілдік гүлдері – көп
қатарлы ақ, қызғылт, қызыл, түтікшелі – кішкентай сары немесе түрлі түсті
(ақ, қызғылт, қызыл), жоғары дамыған. Диаметрі 2-6 см.

76

Орман ботакөзі (сурет.3.72 В) ерте гүлдейтін өсімдіктердің бірі ретінде
бағаланады. Биіктігі 30 см. Гүлдері қара көк, сары орталығы бар.
Көбею.Көбеюдің негізгі әдісі – тұқым арқылы, сорттары кесінділермен.
Дақыл шарттары. Бақ фиалкасы мен көпжылдық маргариткалар
жарық сүйетін, төмен температураға төзімді. Жақсы тыңайтылған
борпылдақ сазды топырақты жақсы көреді. Құрғақ уақытта суаруды қажет
етеді. Олар тіпті гүлдену жағдайында да қайта отырғызуды жеңіл көтереді.
Ботакөз үшін құнарлы топырақ, ылғал және сәл көлеңкеленген жер қажет.
Ылғалдың жетіспеушілігінен олар нашар гүлдейді.
Пайдалану. Балкондар, бордюрлер үшін, ыдыста керемет өсетін гүл,
балкон қораптары, көше құмыралары, жиналмалы гүлзарларда қолданылады.
3.5.2.2. Түрік қалампырларын, оймақгүл, қоңыраугүлды өсіру
ерекшеліктері
Жазғы гүлденудің екіжылдықтарына түрік қалампыры, орташа
қоңыраугүл, күлгін оймақгүл [46;50] жатады.

А-Түрік қалампыры
B- Орташа қоңыраугүл
Сурет 3.73 - Екі жылдық жазғы гүлдену

В-Күлгін оймақгүл

Түрік қалампыры (сурет.3.73 А) немесе сақалды, каштан гүл.
Екіжылдық ретінде өсірілетін қысқы-жасыл көпжылдық. Өсімдіктің биіктігі
30-40 см. Гүлдері диаметрі 8-10 см болатын қалқанша гүлшоғырларда
жиналады, олардың түсі ақ, қызыл, түрлі реңктері болуы мүмкін.
Екіжылдық ретінде қоңыраугүл ортасы кең таралған, табақшасы бар
шыныаяқ (сурет.3.72 Б). Өсімдіктердің биіктігі 40-60 см. Бұта пирамида
тәрізді. Шоғыр ұзындығы 20-25 см. Гүлдер диаметрі 4-5 см. Қарапайым және
түкті болуы мүмкін.
Күлгін оймақгүл (сурет.3.73 В). "Дигиталис" — латынша саусақ сөзін
білдіреді. Дигиталис гүлдері оймаққа ұқсайды, сондықтан атауы оймақгүл.
Биіктігі 1-1, 5 м. Гүл шоғыры масақ. Гүлдер тұрақты емес қоңырау тәрізді,
ақ, қызғылт, қызыл, күлгін, сары, аузында және мен түтігінде сурет өрнегі
бар — ақ фонда қара нүктелер түрінде, бұлыңғыр дақтар түрінде.
Көбею. Көбеюдің негізгі әдісі - кесу арқылы құнды сорттардың
көшеттерін өсіру.
Дақыл шарттары. Жарық сүйетін, суыққа төзімді. Олар қарашірігі бар
құнарлы, борпылдақ, өткізгіш топырақты жақсы көреді.
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Пайдалану. Кесу, гүлзарлар, көгалдар гүлзарларда. Жартасты жерлерді
безендіруге жарамды. Оймақгүл аллеялар бойымен, қабырғалардың
жанында, ғимараттардың іргетастарында әдемі отырғызылады.
Бақылау сұрақтары
1.Қандай гүлді өсімдіктер екіжылдыққа жатады?
2.Екі жылдық өсімдіктер мен жылдық өсімдіктердің негізгі айырмашылығы
қандай?
3. Виттрок Виоласының сәндік қасиеттері қандай?
4.Көлеңкелі жерлерде қандай екіжылдық өсіру керек?
5.Түрік қалампырын қайда қолдануға болады?
6.Күлгін оймақгүлді басқа өсімдіктерден қалай ажыратуға болады?
Практикалық жұмыс. Екі жылдық өсімдіктердің бордюрін
қалыптастыру сызбасын жасаңыз.
3.5.3. Көпжылдық гүлді өсімдіктерді өсіру және көбейту жөніндегі
агротехникалық іс-шаралар
Көпжылдықтар - жыл сайын жер үсті бөлігін жаңартатын сәндік гүлді
өсімдіктердің кең тобы. Көпжылдық түбірлі, баданалы және түйіндібаданалы түрлері бар. Өсіру агротехникасы бойынша қазып алып қысқы
уақытта қосалқы үй-жайларда сайтайтын бір жылдықтар бар, оларға
гладиолус, нарғызгүл, канна жатады. Көпжылдықтардың екінші тобы,
түрлерге байланысты 5 және 20 жылдан бастап бір жерде өсе алады.
3.5.3.1. Гладиолус және нарғызгүл
дақылдары
Гладиолус, шепажник - жазғы уақытта ең
жақсы кесілетін дақылдардың бірі. Сәнділігі
жоғары, түстері әртүрлі (тек көк, ақшыл көк,
қара емес), тасымалдануы жақсы, кесілген
түрінде сақтау ұзақтығы оның үнемі талап
етілуін қамтамасыз етеді. Қазып алынатын
дақылдарға жатады [66].
Көпжылдық түйнекті өсімдік. Бұл сабағы
күшті жапырақтары бар үлкен өсімдік
(сурет.3.74). Гүлдер ұзындығы 1,5 м - ге дейін
жететін масақ шоғыры бір немесе екі жақты
гүлденеді. Жер асты мүшесі - вегетативті
көбею органы және қоректік заттардың
қоймасы болып табылады.
Көбею. Гладиолустар түйін-баданаларды егу,
еншілес қосалқы түйіндер және тұқым арқылы
көбейтіледі.
Сурет 3.74 - Гладиолустың
Өсіру шарттары. Жоғары сапалы материал
морфологиялық құрылымы
мен кесінді алу үшін келесі шарттарды қатаң
сақтау қажет:
жыл сайын күзгі түйін-баданаларды қазу;
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қазылған түйіндерді арнайы бөлмелерде 25-30ºС температурада 2-3 апта
кептіру; кептірілген түйіндерді ескі аналықтардан тазарту; тазартылған
түйіндерді қысқы қоймаларда сақтау, сақтау температурасы 3-5ºС болатын
құрғақ, жақсы желдетілетін бөлмелер; түйіндерді отырғызу алдында
қабықтардан алдын-ала тазарту және оларды фунгицид ерітінділерімен
дәрілеу; учаскенң жыл сайын ауыстыру. 4-5 жылдан кейін бұрынғы өсіру
орнына оралу; аурулар мен зиянкестердің алдын алу мен қорғауды жүйелі
түрде жүргізу, ауру өсімдіктерді үнемі алып тастап отыру және өртеу;
сорттарды жыл сайын жасарту.
Көгалдандыруда қолдану. Гладиолидің негізгі мақсаты - кесу. Көбінесе
гладиолус көгалдандыруда қолданылады. Әдетте оларды саябақтарда, тұрғын
аудандарға жақын жасыл жерлерде көруге болады.
Нарғызгүл. Көптеген гүлдер гүлденіп болған кездегі ең жақсы күзгі
кесілетін дақылдарының бірі. Қазба дақылдарына жатады [46;47;50;63]. Бұл
әдемі қауырсын жапырақтары бар үлкен өсімдік (ұзындығы 10-40 см-ге
дейін, ені 20-25 см). Шоғырлары - сабақтарының ұштарындағы себеттер.
Олардың диаметрі 5-тен 35 см-ге дейін. Жер асты бөлігі түйнек тәрізді
қалыңдатылған тамырлардың ұялары түрінде (сурет.3.75).
Көбею.
Тұқымдармен,
кесінділермен,
түйнектерді бөлу арқылы, төтенше
жағдайларда телу арқылы таралады.
Өсіру шарттары. Бұл жарық сүйетін,
жылу және ылғал сүйетін өсімдік. Учаске
күн шуақты жерде, судың тоқырауынсыз
Сурет 3.75 - Dahlia тамыр түйнегі
және суық және қатты желден қорғалған
болуы керек. Жоғары сапалы отырғызу материалын мен кесінді алу үшін
келесі агротехникалық талаптарды қатаң сақтау керек: тамыр түйнектерін
жыл сайын күзде қазып алу; қазылған тамыр түйнектерін салқын (5-100С)
бөлмеде 50-60% ауа ылғалдылығымен кептіру; тамыр түйнектерін қысқы
қоймаларда сақтау, онда 3-40 С тұрақты температураны және 50-60% ауа
ылғалдылығын сақтау қажет; учаскені жыл сайын ауыстыру; аурулар мен
зиянкестердің алдын алу мен қорғауды жүйелі түрде жүргізу, ауру
өсімдіктерді үнемі алып тастау; жыл сайын
жасартып отыру, ол үшін кесінділерді өсіріп отыру.
Көгалдандыруда қолдану. Нарғызгүл ұзақ
уақыт бойы мерекелі гүлзарларды, рубаткалар, кесіп
алу үшін қолданылады. Төмен өсетін гүлдер (30-50
см)
балкондарды
немесе
гүлзарларды
көгалдандыруға арналған. Бұл үшін оларды ыдыста
өсіріңіз.
3.5.3.2. Канна. Сипаттама және күтім
Қазақстан
қалаларын
көгалдандыруда
қолданылатын
ою-өрнекті
өсімдік.
Қазба
дақылдарына жатады. Әдемі гүлдері мен жапырақтарымен бағаланады
(сурет.3.76).
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Бұл үлкен өсімдік - гүлдену кезінде 3 м дейін жетуі мүмкін. Гүлдер
асимметриялы, үлкен, диаметрі 15 см-ге дейін, иіссіз.
Олардың түсі қызыл, қызғылт, сары болуы мүмкін.
Құрылысы, айқын жапырақтарға айналған аталықтары және
жапырақ тәріздес гүланалық сәнділікті береді. Жер асты бөлігі - етті қалың
көлденең тармақталған тамыр [46;47;50; 63].
Көбею. Канналардың көбеюінің өнеркәсіптік әдісі-тамырлардың бөлінуі.
Өсіру шарттары. Канналар - жылы, ылғалды, жарық
Сурет 3.76 - Канна үнді
сүйетін өсімдіктер. Сондықтан оларға желден
қорғалған, құнарлы борпылдақ топырақ, суару үшін
жеткілікті су қажет. Жыл сайын олар қыркүйек айының соңында қазылып,
қосалқы бөлмелерде сақталады. Көктемде көктемгі аяз қаупі өткен кезде
ашық жерге отырғызылады [67].
Көгалдандыруда каннның негізгі мақсаты - көгалдарда үлкен топтар,
массивтер мен жалғыз шоғырлар құру. Канна кесу үшін аз қолданылады. Бұл
олардың өте күшті гүлденуіне және тасымалдауға шыдамайтын нәзіктілігіне
байланысты.
3.5.3.3. Қызғалдақ пен нарцисс өсіру және ассортименті
Баданалы өсімдіктер - бұл баданасы бар сәндік гүлді өсімдіктер тобы
(өзгертілген сабақтар). Бұл қызғалдақтар, нарцистер, гиацинттер, кішкентай
баданалылар [46;68;69]. Қазба дақылдарына жатады.
Баданалы өсімдіктердің даму циклі (сурет.3.77). Олар күзде ашық жерге

Сурет 3.77 - Баданалы өсімдіктердің даму циклі

отырғызылады. Күзгі отырғызудың ең жақсы уақыты - салқын жаңбырлы ауа
райында, топырақ температурасы 6-10 С-та.
Бір жерде баданалылар 3-4 жыл болуы мүмкін. Содан кейін оларды
қазып алу керек (қазу сигналы - жапырақтардың сарғаюы). Бұл әдетте
маусым айы. Қазғаннан кейін кептіру керек (көлеңкелі жерлерде ашық ауада
жақсы кебеді). Кептіруден кейін олар тазаланады, сұрыпталады және
сақтауға қойылады (оңтайлы температура 20°С, ылғалдылық 70%). Күзде
олар жаңа учаскеге отырғызылады. Егер топырақ дезинфекцияланбаса,
бірнеше жыл бойы бір жерге бадананы отырғыза алмайсыз.
Баданалы өсімдіктерді отырғызудың жалпы ережесі - баданшаны
отырғызу тереңдігі оның үш диаметріне тең.
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Көбею. Негізгі әдіс – вегетативті - бадана түбінде пайда болған
балалардың көмегімен.
Дақыл шарттары. Барлық баданалылар жарық сүйгіш. Топырақ су
өткізгіш, ылғалға, қарашірікке бай болуы керек. Баданалылар үшін
арамшөптерді терең өңдеу қажет, әсіресе бидайық шөптерінен, өйткені ол
баданшаны тесіп өтеді.
Қызғалдақ. Баданалы шөпті көпжылдық (сурет.3.78 а). Сабағы,
жапырақтары, гүлі бір вегетацияда өмір сүреді, баданасы шамамен 2,5 жыл.
Ересек өсімдікте 2-4 жапырақ
бар. Гүл үлкен, жалғыз. Түйіні
қоңыр немесе мыс түсті құрғақ
қабықта (сурет.3.78 Б).
Пайдалану.
Кесу. Кесу
кезінде өсімдікке кемінде 2
жапырақ
қалдыру
керек.
Гүлзарларда
қызғалдақтар
үлкен
массивтерге
отырғызылады.
А-жалпы көрініс
Б-қызғалдақ баданасы
Сурет 3.78 - Қызғалдақ құрылымы

Нарцисс. Дақылда түрлік
нарцистер сирек өсіріледі,
бірақ сорттары қолданылады.
Көпжылдық баданалы өсімдік
(сурет.3.79 а). Түйіні көп
жапырақты, колба тәріздес
формада (сурет.379 Б). Сырты
қоңыр
жартылай
мөлдір
қабықшалы
қабыршақпен
А-жалпы көрініс
B-Нарцисс шамы
жабылған.
Гүлдер
үлкен,
Сурет 3.79 - Нарцисс құрылымы
жалғыз
немесе
буынды,
көбінесе хош иісті, ақ немесе сары реңктері бар, қарапайым, сирек түкті
[46;68;69]. Көбеюдің негізгі әдісі – қосалқы түйіндерді аналық түйіндерден
бөлу. Бір басты түйін өсірудің екінші жылында екі-үш шыңдыға айналады
және қосалқы баданалары жақсы бөлінеді (сурет.3.80).
Тұқым арқылы
тек селекциялық
жұмыстарда көбейтіледі.
Дақыл шарттары. Жарық сүйетін,
топыраққа аса талаптары жоқ, бірақ
сазды, жақсы ылғалдылықты қажет
етеді. Бір жерде қайта отырғызусыз 6
жылға дейін өсіруге болады.
Сурет 3.80 - Нарцисс баданаларының ұясы
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3.5.3.4.Гиацинт өсіру сипаттамалары, ерекшеліктері. Кішкентай
баданалы дақылдар

А-жалпы көрініс

Б-бадана
Сурет 3.81 - Гибридті гиацинт

В-шоғырлары

Гиацинт. Биіктігі 20 см-ге дейін көпжылдық баданалы өсімдік
(сурет.3.81 А). Түйіні кең конусты, биіктігі 5 см, диаметрі 4 см (сурет.3.81 Б).
Әр түрлі түстермен жабылған қабықшалар. Гүл ұстамы түзу. Гүлдер
12-15 дана. Буын-білек гүлшоғырына жиналған (сурет.3.81 В). Гүлдер хош
иісті, қарапайым, түкті. Түсі ақ, қызғылт, сары, көк, ақшыл көк, күлгін
[46;68;69].
Өсіру шарттары. Өсіру үшін ылғал мен ауа оңай өтетін қарашірікке
бай құмды сазды топырағы бар жақсы жарықтандырылған жерлерді
таңдаңыз. Баданалар тыс ылғал мен шірікке шыдамайды, өйткені оларда
тығыз қорғаныс қабығы жоқ.
Пайдалану. Негізгі мақсаты - кесу, ыдыс дақылы, көгалдандыруда аз
қолданылады.
Кішкентай баданалы өсімдіктер. Кішкентай баданалы өсімдіктерге
жер асты бөлігі 0,8-3 см болатын баданалы және түйнекті өсімдіктер жатады.
Бұл топ өте кең тараған (сурет. 3.82) - крокус, шафран, тышқан
гиацинты (мускари, жылан пиязы), пушкиния, су пияз, құссүттіген,
бәйшешек, ақ гүл және т. б.

Ақ гүл

Пушкиния
Сурет 3.82 - Кішкентай баданалы өсімдіктер

Сцилла

Крокус, шафран. Түйнекті өсімдік. Биіктігі 10-15 см (сурет.3.83 А).
Гүлдер бірыңғай, шұңғыма тәрізді, диаметрі 3-тен 6 см-ге дейін, ақ, сары,
көк, күлгін.
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А-Крокус, шафран
Б-Мускари
В Күздегі колхикум
Сурет 3.83- - Кең таралған ұсақ баданалы өсімдіктер

Жылан пиязы немесе тышқан гиацинті немесе мускари (сурет.3.83
Б). Биіктігі 5-тен 30 см-ге дейін сызықты жапырақтары бар Бұлбұл өсімдік.
Гүлдер тығыз білек буынды шоғырларға жиналған. Гүлдердің түсі ақ пен
көктен көкке және бай күлгінге дейін өзгермелі.
Колхикум (Сурет.3.83 В). Көпжылдық түйнекті өсімдік. Тамыз айында
оның жапырақтары жоқ, нәзік жағымды хош иісі бар жарқын үлкен гүлдері
айналасында бәрі өлгенде немесе келесі маусымға дейін ұйықтап қалғанда
жалаңаш жерден пайда болады. Жапырақтары келесі көктемде пайда болады.
Көбею. Қосалқы баданалармен, балалар, сирек-тұқым арқылы.
Өсіру шарттары. Кішкентай баданалы өсімдіктерді өсіру
жарықтандырылған жерлерде де, жеңіл көлеңкелі жерлерде мүмкін. Оларда
топыраққа ерекше талаптары жоқ. Суару қалыпты, ұйқы кезеңінде сирек
кездеседі.
3.5.3.5. Лалагүл дақылы. Өсіру ерекшеліктері
Ашық топырақты өнеркәсіптік гүл өсіруде негізінен лалагүл сорттары
қолданылады.
Ашық жердегі көпжылдық баданалы өсімдік (сурет.3.84 А). түйіндері
дөңгелек, кейде тамыр тәрізді жабынқыштық түбі бар, шырынды ашық
қабығы бар, жабын қабыршақтары жоқ (сурет. 3.84 Б). Лалагүлдердің
ерекшелігі тамырлардың 3 түрінің болуы (сурет. 3.84 В) - сору, тарту, бадана
үстілі [46;68;69;70].

А-жалпы көрініс

B-жабынқыштықты бадана
Сурет 3.84 - Гибридті лалагүл

В-тамыр түрлері

Кейбір сорттардағы жапырақтардың қуысында баданалар пайда
болады, оларды бульба деп атайды (сурет.3.85)
Гүлдер пішіні бойынша ерекшеленеді: шыныаяқ тәрізді, құбырлы/түтікше
секілді, юбка/белдемше тәрізді, жұлдыз тәрізді, қоңырау тәрізді, түкті. Түсі
ақ, қызғылт, қызыл,
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бөртегүл, сары. Лалагүлдерде гүлшоғырлардың 2 түрі
бар – қалқанша немесе қолшатыр. Хош иісті немесе
иіссіз.
Көбею. Баданалармен, бульбамен, түйіндермен – бала
сабақтармен (сабақ түбірі аймағында), тұқыммен,
бадана ұяларын бөлумен, бадана қабықшаларымен.
Дақыл шарттары. Лалагүлді өсіру үшін күн шуақты
жерлер қажет, әрдайым жақсы дренаж болуы керек,
топырақ-борпылдақ, су өткізгіш, қоректілігі жоғары (ірі
Сурет 3.85 құм, жапырақты топырақ, қарашірік қосылған).
Сарқырама
Жіңішке
сабақтарының
тамыры
орналасқан
топырақтың жоғарғы қабаты кеуіп кетпеуін қамтамасыз ету керек.
Пайдалану. Негізгі мақсат – букет үшін кесіп алу, сирек ландшафтты
түрде егіледі.
3.5.3.6. Тамырлы көпжылдықтар. Жыланқияқ және сәлдегүл дақылы
Жыланқияқ (касатик, петушок). Ашық топырақтағы гүл өсіруде
гибридті жыланқияқ (бақша жыланқияғы) [46;50;71]. Көпжылдық тамыр
өсімдігі (сурет.3.86 А). Тамыры жылдық өсінділерден тұрады (сурет.3.86 Б).
Жапырақтары жалпақ, семсер тәрізді түбірлі розеткаға жиналған. Гүлдер
үлкен, жалғыз немесе сирек кездесетін түстер мен реңктердің алуан түрлілігі
бар аз гүлді гүлшоғырларда жиналған (сурет.3.86 В).

А-жалпы көрініс

Б-тамыр

В-гүл

Көбею. Тамырлардың бөлінуі. Сақалды жыланқияқтерді 7-8 жылдан
кейін, ал тез өсетін сорттарды – әр 3-4 жыл сайын бөлу керек.
Дақыл шарттары. Өте көнбіс. Жарық сүйгіш. Қысқа төзімді. Қыста
жабуды қажет етпейді. Учаскесі міндетті түрде үстіңгі су ағынымен болуы
керек, себебі судың тұрып қалуы тамырды шірітеді. Топыраққа аса жоғары
талаптары жоқ. Қарқынды өсу мен гүлдену кезеңінде ылғал қажет.
Пайдалану. Көгалдандыруда жыланқияқ әдетте ашық жасыл
алаңдардағы көгалдардың фонында жеке топтар түрінде түсіне байланысты
таңдалып отырғызылады. Оларды тоғандардың жанында отырғызу өте
жақсы. Кесу үшін аз қолданылады.
Сәлдегүл. Ең ерте гүлдейтін көп жылдық. [46; 50; 72].
Шөпті көпжылдық (сурет.3.87 а), бұталардың биіктігі 35-тен 120 см-ге
дейін (әртүрлілігіне байланысты). Жапырақтары үлкен, екі - үш рет үштік.
Олар вегетациялық кезеңнің соңына дейін сәндік әсерін сақтайды. Тамыры
етті (сурет .3.87 Б), топыраққа 80 см немесе одан да көп тереңдейді.
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А-жалпы көрініс

Б-тамыр
Сурет 3.87 - Гибридті сәлдегүл

В-гүл

Гүлдері ақырғы, жарқын, үлкен (диаметрі 20-25 см-ге дейін), әдемі
шыныаяқ тәрізді (сурет. 3.87 В), көбінесе күшті жағымды хош иіспен.
Гүлдердің түсі ақ, қызғылт, қызыл және қараға дейін. Гүлдер тасымалдауды
жақсы көтереді, кесілгенде жақсы сақталады.
Көбею. Сәлдегүлдарды бұтаны бөлу, кесінді алу, жаңару бүршіктерін
бөлу арқылы көбейтуге болады.
Өсіру шарттары. Сәлдегүлдар желден қорғалған ашық күн шуақты
жерлерде жақсы өседі. Жақсы борпылдақ топырақ, жақсы су және ауа
өтакізгіш, құнарлы, қарашірікке бай жерде өседі. Жер асты сулары жоғары (1
м-ден жоғары) учаскелер өсіруге жарамсыз. Қысқа төзімді.
Пайдалану. Көгалдарға шағын топтар құру үшін, солитер ретінде. Гүл
шоқтары үшін сәлдегүлдар ашық түсті жартылай ашық бүршік фазасында
кесіледі.
3.5.3.7. Флокс және сарана дақылдары
Шашақты флокс (сурет.3.88 а) гүлзарларда кеңінен қолданылады
[46;50;73].

А-өсімдіктің жалпы көрінісі

B- шоғып

В-тамыр

Бұл биіктігі 180 см-ге дейін ұзын тік сабақты гүл (сурет.3.88 Б). Тамыр
жүйесі (сурет. 3.88 в) тамырдан және көптеген жұқа тамырлардан тұрады,
олардың негізгі бөлігі 15-20 см тереңдікте орналасқан.
Көбею. Флокс сорттары вегетативті көбейтіледі: бұтақтарды бөлумен,
сабақты немесе жапырақты кесінділермен, қуысты кесінділермен. Тұқымның
көбеюі тек сорттарды өсіру кезінде қолданылады.
Дақыл шарттары. Флоксты жақсы культивациялау үшін ашық, тегіс
жерлер қажет, сәл еңіс, жеткілікті ылғалданған, жақсы құрғатылған, желден
қорғалған. Бұталарды топырақ үнемі ылғалды болатындай етіп суару керек.
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Лилейник, немесе сарана - көпжылдық шөп тұқымдас өсімдік
[46;50;74]. Қазіргі гүл өсіруде гибридті сарана көптеген сорттармен өсіріледі
(сурет.3.89 а). Тамырлы көпжылдық. Жапырақтары түбірлі мамық розетка
құрайды. Жапырақтары ұзын, лалагүлді, көбінесе доғалы иілген, олардың
түрлері мен алуан түріне байланысты ұзындығы 30-100 см. Тамыры жіп
тәрізді, қалыңдатылған, көбінесе етті (сурет.3.89 Б), 40-80 см тереңдікте.
Үлкен белдемше тәрізді гүлдер (сурет.3.89 в), шашақты шоғырда жиналған.

А-жалпы көрініс

Б-Тамыр
Сурет 3.89 - Гибридті сарана

В-Гүл

Гүлдің құрылымында көз, шеңбер, гало, су белгісі, ортаңғы сызық,
жиек бар.
Көбею. Ең көп таралған әдіс – бұтаны бөлу.
Өсіру шарттары. Кәдімгі бақша борпылдақ топырақ жарамды.
Күнделікті жиі және шамадан тыс суаруды ұнатпайды. Суару сирек бірақ өте
мол болуы керек.
Пайдалану. Көгалдандыру үшін ең бағалы гүл. Олардың сұлулығы
лалагүлдерден кем түспейді, әр гүл бір күннен артық өмір сүретіндігіне
қарамастан, бұл кемшілік өсімдіктің ұзақ және біркелкі гүлденуімен
(шамамен бір ай) және бір уақытта ашылған гүлдердің көптігімен өтеледі.
3.5.3.8.Күзде гүлденетін жарық сүйетін тамырлы көпжылдықтар
Күзгі гүлдену кезеңіне арналған гүлді өсімдіктердің ассортименті
корейлік
(кішкентай
гүлді)
хризантемалар,
астралар
гелениум [46;47;50]. Ашық
жерде жапырақ пішіні емен
жапырақтарымен
ұқсастығы
үшін "емен" деп аталатын
корейлік
хризантемалар,
Сурет - 3.90 - Кішкентай гүлді хризантемалар
кішкентай гүлді хризантемалар
өсіріледі (сурет.3.90). Бұл биіктігі 40-тан 100 см-ге дейін көпжылдық
тамырлы өсімдіктер. Диаметрі 5-10 см болатын гүлшоғырлар қарапайым,
жартылай түкті және түкті, жағымды хош иісі бар және тілше гүлдерінің
түрлі түстері бар.
Көбею. Хризантемалар бұталарды, кесінділерды және тұқымдарды бөлу
арқылы таралады.
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Өсіру шарттары. Судың тоқырауынсыз құнарлы топырақтары бар күн
шуақты жерлер (жақсы дренаж).
Пайдалану. Кесу, көгалдандыру үшін әлдеқайда аз қолданылады.
Күзгі гүлдену кезеңіндегі көпжылдық астралар: бұталы астра, жаңа
ағылшын астрасы, жаңа бельгиялық астра.
Астра бұтасы (сурет. 3.91 А). Сабақтары тік, тармақталған, биіктігі
25-50 сантиметрге жетеді. Шоғыр диаметрі 3 см-ге дейін. Гүлдер ақ, қызғылт,
көк немесе бөртегүл болуы мүмкін.
Жаңа бельгиялық астра
(сурет.3.91 Б). Тамырлы
көпжылдық, биіктігі 50 смден 150 см-ге дейін.
шоғырлары
үлкен,
шашақты, кейде диаметрі 2
см-ге дейін 200 себеттен
тұрады. Тілшелі гүлдері
А-бұталы астра
Б- жаңа-бельгиялық астра
көптеген, көбінесе күлгін
Сурет 3.91 - Күзгі гүлдену кезеңіндегі астралар
түсті.
Жаңа ағылшын астрасы.
Көпжылдық
шөптесін
өсімдіктер
(сурет.3.92)
биіктігі 200 см-ге дейін.
Себеттер диаметрі 3-4 см,
үлкен
тығыз
шашақты
шоғырларда
жиналады,
қызғылт, көк, күлгін және
күлгін.
Сурет 3.92 - Астра жаңа ағылшын

Көбею. Негізгі әдіс – бұтаны көктемде бөлу.
Өсіру шарттары. Астралар жарық сүйетін өсімдіктер, олардың ең
жақсы орналасуы - ашық күнде. Топыраққа көнбіс, бірақ жақсы дренаж
қажет. Құрғақ кезеңде үнемі және мол суару қажет. Су тұрып қалмауы тиіс.
Пайдалану. Гүлбақтар, қабырғаларды, қоршауларды безендіруге
арналған.
Күзгі гелений (сурет.3.93). Биіктігі 2 м-ге дейін гүлдейтін көпжылдық,
диаметрі 6 см-ге дейін
бүкіл биіктігі бойымен
күшті ағаш жапырақты
өсінділері бар. Гүлдері
қарапайым, жартылай
түкті
немесе
түкті
болуы мүмкін. Отты
Сурет 3.93 - Күзгі гелений
гамма реңктері басым:
сары, қызғылт-қызыл, таза қызыл.
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Көбею. Геленийді бұта бөлу, кесінділер және тұқым арқылы көбейтуге
болады.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін, бірақ сонымен бірге "аяқтарын"
ылғалды ұстағанды жөн көреді. Мол суару қажет. Ол құнарлы, жақсы
өңделген және ылғалмен қамтамасыз етілген бейтарап топырақты жақсы
көреді.
Пайдалану. Геленийлер топтарда әдемі. Тоғандардың шетіндегі үлкен
топтық түрде керемет көрінеді. Биік сорттары жалғыз түрде сәнді көрінеді.
3.5.3.9. Көлеңкеге төзімді көпжылдық дақылдарының ерекшеліктері
Көлеңкеге төзімді көпжылдықтар - бұл әртүрлі географиялық шығу тегі
бар гүлді өсімдіктердің кең тобы, олар жарық жеткіліксіз жағдайда қалыпты
өсе алады [75].
Көлеңке сүйетін өсімдіктер бар - олар көлеңкеленген кезде ғана дами
алады (папоротниктер).
Өсіру шарттары. Көлеңкеге төзімді өсімдіктердің барлығы дерлік
жеткілікті ылғалды топырақ пен жоғары ылғалдылықты қажет етеді.
Құрғақшылық жағдайында олар жапырақтарын жоғалтады, бірақ сирек
толығымен өледі. Бірнеше түрі бар.
Көлеңкелі жерлер үшін гүлді өсімдіктердің ассортименті бар, ол үнемі
шетелден, жабайы табиғаттан және т. б. әкелінген жаңа түрлер мен
сорттармен толықтырылады. Әдемі гүлденетін және сәндік-жапырақты
топтар бар.
Әдемі гүлденетіндер. Жапондық және орман анемоны, примула,
бузульники, горянка және т. б. Көлеңкелі композицияларда астильба ерекше
орын алады [76].
Астильба. Сортына байланысты биіктігі 15-тен 100 см-ге дейін шөпті
тамырлы көпжылдық. Гүлдер
кішкентай, ұзындығы 30-50 см
әртүрлі пішіндегі гүлшоғырларда
жиналған (сурет.3.94 А). Жер
асты бөлігі-жаппай тік тамыр
(сурет.3.94 Б).
Көбею. Бұтаның бөлінуі, жаңару
бүршіктері, тұқымдар арқылы.
Өсіру
шарттары.
Жақсы
суарылатын көлеңкелі жерлер,
А-Соцветия
Б-Тамыр
өйткені топырақтың жоғарғы
Сурет 3.94 - Astilba гибридті
қабатын қысқа уақыт кептіру
кезінде бұталардың өсуі, барлық жапырақтардың кебуі және құлауы
тоқтайды. Міндетті агротехникалық әдіс - мульчирование, жақсырақ
шымтезекпен (5-7 см).
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Пайдалану. Аралас және монотипті топтар, микбордерлер, субұрқақтар
мен су қоймаларының жанында отырғызу. Кесу үшін әлдеқайда аз
қолданылады, өйткені шоғырлары қысқа өмір сүреді.
Сәндік-жапырақты. Ең көп таралған сәндік
жапырақты өсімдік - хоста (сурет. 3.95). Тамырлы
көпжылдық [77]. Биіктігі бойынша олар миниатюрлы
(биіктігі 15 см-ге дейін) орташа және ұзын (гүлдену
кезінде 80 және 100 см-ге дейін.) болып бөлінеді.
Жапырақтары алуан түріне қарай әр түрлі пішінді
(түбірлі), түсті, құрылымды. Гүлдер ақ түсті және
бөртегүл түсті. Тамыр жүйесі көптеген күшті етті жіп
тәрізді.
Көбею. Хосталар бұтаны бөлу арқылы таралады.
Өсіру шарттары. Хоста тамыры үнемі топырақтың
жоғарғы қабатындағы өсінді түбінде өседі. Сондықтан
олар ылғал мен көлеңкемен қамтамасыз етілуі керек.
Сурет 3.95 - Хост
Суару мол болуы керек. Олар сәл қышқыл реакциясы
Зибольд
бар органикалық бай, мәдени бақша топырақтарында
жақсы дамиды. Олардың ішіндегі ең жақсысы –
бұтаның астындағы топырақ бетіндегі жақсы ыдыраған компост немесе
шымтезекпен мульчирование жасап, содан кейін міндетті суару.ды қажет
етеді.
Пайдалану. Микбордерлер мен топтарда алдыңғы орынды жасау үшін,
төменгі бордюрлер мен су объектілерінің жағалауларын абаттандыру үшін
қолданылады.
3.5.3.10.
Раушангүл
дақылының
ерекшеліктері
Раушангүл (Сурет.3.96). Дақылда 40
мыңнан астам сорт бар. Бұталар 60-80 см.
Жапырақтары қара-жасыл, жылтыр. Гүлдер
пішіні, түкті, түрлі-түсті. Бірнеше формасы бар.
Сорттары. Раушанның көптеген сорттары 30
бақша тобына біріктірілген, бірақ көбінесе шайлы
гибридті, полиантус, флорибунда, грандифлора,
Сурет 3.96 - Гүлденген
жер жамылғысы, миниатюралық, ремонтантты,
раушангүл бұтасы
жартылай жапырақты, саябақты түрлері кездеседі
[78;79].
Көбею. Раушандарды жалпы қабылданған ұсыныстарға сәйкес бүршік,
кесу, қабыққа егу арқылы көбейтуге болады.
Дақыл шарттары. Раушандарды күту мен өсірудің негізгі талаптарына
мыналар жатады: телінген формалардағы өсінділерді жүйелі түрде кесу;
суару (өсу, гүлдену және қайта гүлдену кезеңінде айына 1-2 рет);
мульчирование,
қопсыту
және
органикалық
және
минералды
тыңайтқыштармен 4-5 есе азықтандыру, аурулар мен зиянкестермен күресу;
кесу; қыста жабу.
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Раушанның мобильді гүлденуін сәтті культивациялау үшін желден
жақсы қорғалған, оңтүстік-шығысқа және оңтүстікке бағыттап жақсы
құрғатылған құнарлы сазды топырақпен, жер асты суларының жақын
орналастырмай (кем дегенде 1 м) ашық күнді ашық жерлерге өсіру қажет.
Топырақтың реакциясы сәл қышқыл немесе бейтарап болуы керек.
Пайдалану. Кесу.
3.5.3.11.Клематистерді
өсіру
және
күту
ерекшеліктері
Клематис, ломонос, лозинка, ата бұйрасы.
Көпжылдық шырмалғыш өсімдіктер. Табиғатта 300ге жуық түрі бар [80].
Клематис жапырақты өрмелегіш лианаға жатады
(сурет.3.97). Биіктігі төмен – 2 м-ге дейін, орташасы
4 м-ге дейін, жоғарысы -4 м-ден асады. Клематис
гүлдері, әдетте, жалғыз. Гүлдің мөлшері бойынша
олар кішкентай гүлді (диаметрі 5 см-ге дейін), үлкен
гүлді (5-22 см) деп бөлінеді; кейбір жаңа сорттарда
гүлдер диаметрі 25 см-ге дейін жетеді. Гүлдері
түкті, түксіз немесе жартылай түкті.
Сурет 3.97-Clematis
Жапырақты түрлері декоративті эффект береді (Сур.3.98).
Көбею. Үлкен гүлді клематис тек вегетативті
түрде таралады: бұтаны бөлу, өсіндіні тамырымен
бөлу, бұрмаларды тамырлау, кесу, телу.
Өсіру шарттары. Клематис жарық сүйетін, жақсы
дамиды, күн шуақты жерлерде гүлдейді. Ең жақсы
экспозиция
шығыста,
солтүстікті
мүлдем
Сурет 3.98 - Клематис гүлі
жарамайды. Өсімдіктер топырақтағы судың
тоқырауына төзбейді. Суару мол болуы керек, бірақ ылғалдың
тоқырауынсыз/тұрып қалуынсыз. Сонымен қатар, өсімдіктерді суық
солтүстік немесе қатты желдің өтінен қорғау керек. Топырақ борпылдақ, су
өткізгіш, сазды, сәл сілтілі, бейтарап немесе сәл қышқыл, құнарлы болуы
керек.
Клематисті кесу. Маусым бойы санитарлық кесу жүргізіледі,
кептірілген және сынған өсінділер үнемі алынып тасталады. Күзгі кесу
клематистің түріне және алуан түріне байланысты.
Қыста жабу. Үлкен гүлді клематис салыстырмалы түрде аязға төзімді,
солтүстік аймақтарда және орта жолақта қыста жабу қажет. Топырақ 3-5 см
қатып қалғаннан кейін жабу керек, әйтпесе өсімдіктер өліп кетуі мүмкін.
Қарапайым жабу түрі — бұтаға 1-2 шелек құрғақ құм немесе шымтезек
құйылады.
Пайдалану. Клематис тік көгалдандыру үшін қажет.
Бақылау сұрақтары
1.Қандай гүлді дақылдар қазбалы деп аталады?
2. Нарғызгүл өсіру үшін қандай жағдайлар қажет?
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3.Гладиолиус пен канна қалай таралады?
4. Баданалы өсімдіктердің даму циклі қандай?
5.Қызғалдақ, нарцисс, гиацинт баданаларын қалай ажыратуға болады?
6. Кішкентай баданалы өсімдіктерге не тән?
7. Лалагүлдер қалай таралады?
8. Сіз қандай тамырлы көпжылдықтарды білесіз?
9.Жыланқияқ, сәлдегүл, флокс, сарана өсіру үшін қандай жағдай қажет?
10. Күзде қандай гүлді өсімдіктер сәндік эффект береді?
11.Хостаның қандай сәндік қасиеттері бар?
12.Көгалдандыруда раушангүлдердің қандай топтары қолданылады?
13.Клематис қайда қолданылады?
Практикалық жұмыс.
Үздіксіз гүлдену бақшасын құру үшін
көпжылдықтардың тізімін дайындаңыз.
3.5.4. Жабық топырақтағы гүлді өсімдіктерді өсіру және көбейту
жөніндегі агротехникалық іс-шаралар
3.5.4.1. Жабық топырақтағы өсімдіктердің жіктелуі. Өсімдіктерді
таңдау және орналастыру
Бөлме өсімдіктердің ассортименті соншалықты үлкен және алуан түрлі,
сондықтан оны жіктеу қиын. Сыртқы көріністе барлық бөлме өсімдіктерді
шартты түрде бөлуге болады: бір тік сабақты өсімдіктер; бұталы өсімдіктер;
икемді сабағы бар өсімдіктер; сабақсыз өсімдіктер [46;81;82;83;84;85;86].
Ұстау жағдайларына қойылатын талаптар бойынша барлық бөлме
өсімдіктер шартты түрде көнбіс және көнбіс емес болып бөлінеді. Сәндік
ерекшеліктері бойынша өсімдіктердің 10 негізгі тобы ерекшеленеді, бірақ
көбінесе интерьерлерде сәндік жапырақты, ампелалы өсімдіктер, лианалар,
жемістілер, шырындылар қолданылады. Сыртқы көрінісі бойынша шартты
түрде бөлме өсімдіктер: ашық тәжі бар өсімдіктер, тығыз тәжі бар биік
өсімдіктер, төмен өсімдіктер, пальмалар және басқа пальма тәрізді өсімдіктер
(байламдар).
Бөлме өсімдіктерді орналастыру. Үйде бөлме өсімдіктерді
орналастырудың көптеген нұсқалары бар, бірақ оларды сақтаудың бірнеше
үлгілер бар.
Шығыс және оңтүстік-шығыс терезелер көптеген бөлме өсімдіктерін
сақтау үшін ең жақсы болып саналады. Ерекшелігі бұл күн сәулесіне мүлдем
төзімсіз болатын түрлер-кейбір бегониалар, орхидеялар, маранттар. Оңтүстік
және оңтүстік-батыс терезелер әмбебаптылығы аз. Оңтүстік терезелер
кактустар мен басқа да суккуленттерге (алоэ, сансевьер, гавория және т.б.)
және тығыз немесе жасарған жапырақтары бар гүлді өсімдіктерге
(crassulaceae, кalanchoe, pelargonia және т. б.) жарамды. Осы терезелердегі
бөлме өсімдіктердің көпшілігі үшін көктемнен күзге дейін көлеңке қажет.
Солтүстік және солтүстік-батыс терезелер ең қолайлы сәндік жапырақты
өсімдіктер-папоротниктер, филодендрондар, аглаонемалар және т. б. Бұл
терезелерде тек бірнеше гүлді өсімдіктер, мысалы, узумбар шегіргүлі,
теңбілгүл гүлдей алады.
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3.5.4.2. Аққанат мен антуриумді сипаттау және өсіру
Аққанат, зантедехия, ришардия, аққанат. Бұл тұқымның өкілдеріне тән
гүлдену- собықты жапқышпен ажыратуға болады [46; 82; 86].

А-эфиопиялық аққанат
Б-Аққанатты элиотта
В-Аққанатты ремани
Сурет 3.99 – Аққанат түрлері

Аққанаттар 3 топқа бөлінеді. Ең көп таралған түрі –эфиопиялық аққанат
(сурет. 3.99 а). Өсімдіктер 150 м биіктікке жетеді және ақ "гүлі " бар. Жер
асты бөлігінде тамырлары бар.
Аққанатты элиотта - сары аққанат, алтын аққанат - биіктігі 60 см,
төсеніш/собық ұзындығы 10-15 см, сырты сары-жасыл, іші сары (сурет. 3.99
Б). Гүлдері сары. Жапырақтары сопақша күміс дақтармен жабылған. Жер
асты бөлігі диаметрі 12-14 см болатын түйнектер түрінде.
Аққанатты ремани, қызғылт аққанат биіктігі 45-60 см, төсеніш
жапқышы қызғылт, жапырақтары күміс-ақ дақтармен (сурет. 3.99 В). Жер
асты бөлігі түйнектң.
Көбею. Эфиопиялық аққанаттар 3-4 жылда бір рет өткізілетін бұтаны
бөлу арқылы таралады. Түйнектілер бөлумен көбейеді. Бөлуде кем дегенде 1
бүршік болуы керек.
Өсіру шарттары. Дақылда аққанат лалагүлдері маусымдық
жағдайлардың өзгеруімен сипатталатын типтік субтропикалық өсімдіктер
ретінде көрінеді. Демалыс кезеңі - желтоқсан, қаңтар, ақпан. Ол күзде ауа
температурасы 20-220С-тан аспаған кезде оянады, ұйқысыз кезең болмаса,
аққанат лалагүлдері гүлдемейді. Күзгі-қысқы кезеңде оранжереяларда
аққанат/калла жарық жағдайларын өте қажет етеді. Осы кезеңде
жарықтандыру 10 000 люкске жетуі керек, сондықтан флуоресцентті
лампалармен қосымша жарықтандыру қажет. Гүлдену кезінде мол суаруды
қажет етеді, ұйқысыз кезеңде қалыпты. Жақсы дренаж қажет. Бұлтты
күндерде суарудың орнына өсімдіктерге су шашыратуға болады.
Түйнекті аққанат лалагүлдері/каллы - "түрлі-түсті" - ауа мен
топырақтың ылғалдылығына аз талап етеді, жарқын таралған жарықты жақсы
көреді және ұйқысыз кезеңде жапырақтарды толығымен тастайды
Пайдалану. Аққанат шоғырлары: таңертең жартысы кесіледі:
төсеніш/собық жапқышының ұзындығының кем дегенде 80% бұралмалы.
Кесу аптасына 2 рет жүзеге асырылады, кесілген гүлдер суда 10-15 күн
тұрады.
Антуриум. Ең кең таралған антуриум: Андре - биіктігі 70-90 см-ге
дейінгі үлкен өсімдік, жүрек тәрізді жапырақтары бар, құлақтары тік. Ақ,
қызғылт, қызғылт және қызыл шоғырлы сорттары бар (сурет. 3.100 а).
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Бөлме
жағдайларына
ең
бейімделгені - әдемі ұзын
және ұшты жапырақтары бар
Шерцер антуриумы, сондайақ
спиральға
бұралған
құлақтар (сурет. 3.100 Б).
Собығы
әдетте ашыққызғылт
сары
(қызылға
дейін). Бұл антуриумның
А-Антуриум Андре
Б-Антуриум Шерцер
қақпағы ақ, қызғылт, қызыл
Сурет 3.100 - Антуриум түрлері
немесе ақшыл. Осы екі түрді
салыстыру кезінде олардың айырмашылықтары айқын көрінеді.
Көбею.
Размножают
бөлумен
разросшихся
өсімдіктердің
тұқымдарымен, верхушечными және стеблевыми черенками және бүйір
побегами бар дербес түбіртектері.
Өсіру шарттары. Өте күрделі, үйде өсіру қиын. Ыдыс тым терең
болмауы керек, бірақ кең болуы тиіс. Әуе тамырларын сфагнум мүгімен орап
алған жөн, оны мезгіл-мезгіл шашырату керек. Өсімдіктерді жылы бөлмеде,
18-20°C температурада ұстау керек, бірақ жылу жүйесінен оқшаулау керек.
Қысқы минимум 15°C. Барлық антуриумлер жел өтіне шыдамайды! Жоғары
ылғалдылықты қажет етеді. Олар үнемі және мол суарылады, топырақ
әрдайым ылғалды екеніне көз жеткізіңіз,
Пайдалану. Кесу. Вазалар дашамамен 4 апта тұра алады.
3.5.4.3. Теңбілгүл мен пуансеттияның сипаттамасы
Жылыжай гүл өсіруде ең көп таралған теңбілгүл-парсы немесе альпілік
шегіргүл немесе Дряква [46;84;85;86]. Бұл қысқы гүлдену үшін ең жақсы
өсімдіктердің бірі болып саналады. Бұл ұзын жапырақты жүрек тәрізді,
жоғарғы бетінде күміс өрнегі бар жапырақтары бар көпжылдық түйнек
өсімдік (сурет.3.101). Ұзын гүл ұстамындағы гүлдер (20-30 см), жалғыз, әдемі
пішінді, жапырақтары бүгілген. Нәзік күлгін хош
иісі бар гүлдер қара-ақтан қара таңқурайға дейін
түске ие.
Парсы теңбілгүлінің ең маңызды артықшылығыол қыста гүлдейді және оны көбінесе
Рождестволық ғажайып деп те атайды.
Көбею. Қосалқы түйнекті, түйнектің бөлінуі,
тұқым арқылы.
Дақыл шарттары. Парсы теңбілгүлі - жазғы
демалыс кезеңі бар эфемероид. Әдетте,
Сурет 3.101 - Парсы
жапырақтары сарыға айнала бастағанда, суару
теңбілгүл
айтарлықтай
азаяды,
бірақ
толығымен
тоқтамайды: олар сирек суарылады, бұл жердің кебуіне жол бермейді.
Жаңбырлы маусымның басталуымен, яғни қыркүйекте түйнектер қайтадан
өмір белгілерін көрсете бастайды. Жас жапырақтар пайда болғаннан кейін,
әдетте маусым-тамыз, теңбілгүл жаңа жер қоспасына трансплантацияланады.
93

Жарық сүйетін. Қыста қосымша жарықтандыру пайдалы. Теңбілгүлдер үшін
14-160С өсімдіктер үшін температура режимі және 50С гүлдену үшін өте
маңызды. Өсу кезеңінде теңбілгүлді үнемі суару керек. Субстраттың кебуі
мен батпақтануы қолайсыз, өйткені өсімдік өсуді баяулатады, жапырақтары
түсіп кетеді, жапырақшалары бүгіледі, өсімдік сирек бір уақытта 3-тен көп
гүл құрайды.

А-табиғи жағдайда

Б-бөлме жағдайында

Сурет 3. 102 - Пуансеттия ең әдемі

Пуансеттия. Өнеркәсіптік гүл өсіруде ең әдемі пуансеттия немесе ең
әдемі эвфория өсіріледі (сурет. 3.102). Отанында, алыс Мексикада,
пуансеттия
"Рождестволық түннің гүлі",
"Рождестволық жұлдыз" немесе
"Вифмен жұлдызы" деп аталады, өйткені ол рождестволық және жаңа
жылдық мерекелерге сәйкес келетін күндерде гүлдейді. Көп жылғы
жапырақты бұталы қуысты өсімдік, тармақтары көп сулы шырыны. Бөлме
жағдайында биіктігі 30-60 см [46;84;85;86]. Жапырақтары ұзындығы 12 смге дейін қара-жасыл түсті сирек тісті жапырақтары бар үлкен лоб тәрізді.
Гүлдер кішкентай, түсініксіз, сарғыш-жасыл қашу ұштарында борпылдақ
гүлшоғырларда жиналады. Ашық түсті, диаметрі 15-30 см, қызыл, қызғылт,
кілегейлі, ақ және тіпті дақтары бар.
Көбею. Өнеркәсіптік гүл өсіруде тұқымдармен және вегетативті түрде
тек вегетативті (кесу арқылы).
Өсіру шарттары. Пуансеттияда айқын демалу кезеңі бар. Гүлденуден
кейін жапырақтары түсіп, сабақтарының жартысын кесіп, ауа температурасы
+10-150С-тан төмен емес құрғақ бөлмеге бірнеше апта салып, өте сирек
суару керек. Пуансеттия 14-160 С-тан төмен температураға шыдамайды,
қыста өте жарқын таралған жарық қажет, жазда ыстық күннен қорғап
көлеңкеге қою керек. Жел өті мен температура ауысымдарына төзбейді. Ауа
ылғалдылығына өте сезімтал, сондықтан гүлдену кезеңінде жапырақтары
үнемі су шашу керек. Топырақ қоспасының құрамына шым, шымтезек пен
құм қосылған жапырақ кіреді.
3.5.4.4.Амариллис отбасы өкілдерінің сипаттамасы
Хиппеаструм, амиллис, валотта, гемантус, кливия, кринум, эвхарис амиллис
тұқымдасына жатады. Бұл отбасының барлық өкілдері демалу кезеңінің
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болуымен сипатталады [46; 84;85;86]. Бөлме гүл өсіруде ең көп таралған
хиппеаструм, амариллис, эвхарис. Сәндік гүл өсіруде гибридті хиппеаструм
қолданылады (сурет.3.103 а).

А-жалпы көрініс

Б-гүл
Сурет 3.103 - Гибридті хиппеаструм

В-пияз

Бұл кең жапырақты жапырақтары бар көпжылдық бұлдыр өсімдік. Гүл
ұстанымы биіктігі 30-дан 80 см-ге дейін жапырақсыз сабақтар. Гүлдердің
диаметрі 15-30 см (сурет. 3.103 Б). Баданасы шар тәрізді, етті (Сур. 3.103 В).
Көбею. Баданшаны, бала сабақтар арқылы, тұқымдарды бөлу арқылы.
Хиппеастраны өсіру ерекшеліктері. Үйде хиппеаструмды өсіру, оны
тыныштықпен қамтамасыз ету қажет. Жаздың соңында азықтандыру
тоқтатылады, суару азаяды (сурет.3.104). Қыркүйек айында суару

Сурет 3.104 - Хиппеаструмға күтім жасау күнтізбесі

тоқтатылады. Жапырақтары құрғаған кезде, шам 2-3 ай бойы қараңғы,
салқын жерге (8-100с) ауысады. Ұйқысыз кезең аяқталған кезде, хиппеаструм
жаңа топыраққа трансплантацияланып, жылы, жарқын жерге қойылады. Гүл
сабағы пайда болғаннан кейін (8-10 см), өсімдік жылы (200С), жақсы
жарықтандырылған жерге өткізіліп, үнемі суарылып, жиі шашырай бастайды
(тек жылы сумен). Егер сіз суаруды ертерек бастасаңыз, жапырақтары
бірінші болып өседі, ал гүлдер дамымайды. Хиппеаструм шамын тығыз
ыдысқа отырғызу керек, сондықтан мен ыдыстың шеті мен баданасы 2-3 смден қашықтықтан аспауы керек. Бадана жер бетінен оның биіктігінің 2/3
бөлігінен шығуы керек.
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Пайдалану. Кесу. Хиппеаструмның гүл ұстамы боялған бүршіктер
фазасында кесіледі, олар тік позициядан көлденең күйге түседі.
Амариллис. Ең жиі өсірілетін амариллис белладонна, ол көбінесе
гиппеструммен шатастырылады (сурет. 3.105) [87].
Амариллис-бұл лалагүлге ұқсас және ақ түстен қызғылт және қызылға дейін
түрлі-түсті ауысулармен боялған 2-6 хош иісті юбка тәрізді гүлдері бар
баданалы өсімдік.

Сурет 3.105 - Амариллис пен хиппеастрдың айырмашылықтары

Амариллис баданалары үлкен, алмұрт тәрізді, диаметрі 12 см-ге дейін.
Көбею. Тұқымдар мен бала сабақтармен.
Өсіру шарттары. Ұйқысыз кезеңді қатаң сақтау керек: қараңғы жерге
көшу, тамақтандыруды тоқтату және суаруды азайту. Баданшаны олардың
биіктігінің 1/3 бөлігіне отырғызыңыз. Жарық сүйетін өсімдік. Ол бөлме
температурасында қалыпты сезінеді, демалу кезінде оны салқын жерге
ауыстырған дұрыс. Орташа мол суаруды жақсы көреді.
Амазониялық эвхарис кең таралған (сурет. 3.106 ). Баданалы көпжылдық.
Ұзын
жапырақшалардағы
түбірлі
розеткадағы
жапырақтары, кең эллиптикалық, жылтыр, жоғары
шығыңқы тамырлары бар қара-жасыл гүлдер 70 см – ге
дейін педункулада, Гүлдену - киста немесе қолшатыр
тәрізді, кішкентай гүлді(3-6 гүл), диаметрі 12 см-ге
дейін үлкен гүлдер, ақ хош иісті сәл құлайды. Демалу
кезеңі әлсіз.
Көбею. Баданалы-бала сабақты және сирек жағдайда
тұқымдар арқылы.
Өсіру шарттары. Жақсы диффузиялық жарықтандыру.
Оңтайлы температурасы 18-ден 220С-қа дейін. Біркелкі
Сурет 3.106мол суару, ұйқысыз кезеңде аздап азаяды.
Амазониялық Эвхарис
3.5.4.5.Азалия мен камелияны өсіру ерекшеліктері
Азалиялар Рододендрон тұқымдасына жатады. Ашық жылтыр гүлдер
үшін бағаланады, олардың түсі ақ түстің барлық реңктері әртүрлі қызғылт,
қызыл, қызғылт сары және сарыға дейін [46; 84;85;86].
Гүлденетін қопсытылған өсімдіктер ретінде гүлдену уақыты мен
жапырақшаларының түсімен ерекшеленетін екі түрге негізделген (көбінесе
біріншісіне негізделген) сорттар кең таралған: симс рододендроны немесе
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Азалия Симс, немесе Үнді азалиясы және рододендрон түтікті, немесе
жапондық азалия. Екі түрі де биіктігі 30-50 см болатын ергежейлі бұталар.
Азалия жапондық. Ең сәндік бақша түрлерінің бірі. Оны бақшада
негізінен жұмсақ және ылғалды климаты бар аймақтарда өсіруге болады.
Гүлдердің түсі ақ, бөртегүл, қызғылт, қызыл және қызыл-қызғылт сары,
кейде бір өсімдікте түрлі түсті гүлдер болады.
Үнді азалиясы (сурет.3.107). Бөлме Азалия сорттарының негізгі атасы.
Гүлдер үлкен, ашық, қызғылт-қызыл, диаметрі 5 см-ге дейін, әдетте
жапырақтардың сүйектерінде 2-6 орналасады. Басқа түстер бар: ақ, сары,
қызыл, кілегей екі түсті. Азалия гүлдері қос, қос емес, гофрленген
жапырақшалары болуы мүмкін. Жақында ампелалы және пирамида пішіндері
пайда болды.
Көбею. Азалия тұқыммен,
кесіндімен,
бұтаның
бөлінуімен және телумен
таралады.
Өсіру шарттары. Бөлме
гүл өсіру үшін қиын.
Сурет 3.107 - Азалия үнді
Азалия үшін 6 шартты
сақтау керек: ылғалдылық - (70-80%), салқын терезе, қышқыл борпылдақ
топырақ, жақсы жарық, бірақ тікелей күн емес, біркелкі, жер кесегін
құрғатпай суару.
Камелия. Жабық гүл өсіруде Жапон камелиясы өсіріледі (сурет. 3.108).
Әдемі Терри, жапырақшалардың плиткалық орналасуы және гүлдер мен
қысқы гүлденудің нәзіктігі үшін
бағаланады
[46;
84;
85;
86].
Бөлме
жағдайында биіктігі 1 м-ге дейін
мәңгі жасыл бұта. Гүлдері
жалғыз,
үлкен
(әр
түрлі
сорттарда диаметрі 4-тен 15 смА-сыртқы түрі
Б-Гүл
ге дейін) ұшты
немесе
Сурет 3.108 - Жапон Камелиясы
аксиларлы. Түкті, жартылай
түкті, түксіз. Ақ түстен қызылға дейін (әртүрлілігіне байланысты) түрлі-түсті
сорттар бар.
Көбею. Тұқымдар, бұрмалар, егу, жартылай лигированные кесінділер
(гетероауксинмен емдеу қажет). Үйде қиын.
Өсіру шарттары. Өте требовательное жағдайларына өсіру өсімдік.
Камелия үшін ең маңызды фактор - температура. Камелияға қыста суық
(120с) қажет, ал жазда камелия гүл бүршіктерін салған кезде 20-250С
температура, бүршіктердің пісіп – жетілуі кезінде-150С температура қажет.
Жарық сүйетін өсімдік, бірақ жарық шашыраңқы болуы керек. Камелиялар
ылғалды ауаны жақсы көреді.
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Жазда су мол, қыста әлдеқайда аз. Әсіресе қалыпты суару ұйқысыз кезеңде
болуы керек. Субстраттың шамадан тыс кебуіне немесе батпақты болуына
жол бермеу керек.
Пайдалану. Жабық қопсытылған өсімдік ретінде.
3.5.4.6.Хлорофитум, Блюм колеусы, қасқыржем сипаттамасы және
өсіру
Сәндік жапырақты өсімдіктерге көптеген бөлме өсімдіктер жатады
[46;84;85]. Ең көп таралған қарапайым бөлме өсімдіктердің бірі-хлорофитум.
Күнделікті өмірде хлорофитум "паук", "жасыл лалагүл, "қалыңдықтың
жамылғысы"деп аталады. Жабық гүл өсіруде үш түрі өсіріледі - хлорофитум
(сурет.109 а), Кейп хлорофитумы (сурет. 3.109 Б), австралиялық хлорофитум
апельсин түстес (сурет. 3.109 В)

А-хлорофитум қыртысы

Б-Кейп Хлорофитумы
Сурет 3.109 - Хлорофитум түрлері

В-Австралиялық
Хлорофитум

Хлорофитум қытырлақ. Сабақты шөпті өсімдік. Гүлденуден кейін өсінді
ұштарында әуе тамырлары бар жапырақтардың розеткалары пайда болады.
Ол тез өсуімен сипатталады.
Көбею. Қосалқы розеткаларын тамырлау, сондай-ақ трансплантация
кезінде бөлу.
Өсіру шарттары. Хлорофитум жарық сүйетін өсімдіктерге жатады.
Жарқын таралған жарықты жақсы көреді. Ол шығыс немесе Батыс терезенің
жанында жақсы өседі. Суық жерде немесе оқшауланбаған терезенің жанында
ұстау өсімдікке зиян тигізеді. Көктемнен күзге дейін мол суаруды және қыста
қалыпты суаруды қажет етеді. Егер өсімдік жылыту жүйесінің жанында
болса, шашыратуды ұмытпаңыз.
Пайдалану. Хлорофитум бөлмедегі ең тиімді ауа тазартқыштардың бірі
болып саналады. Ол формальдегид пен көміртегі тотығын сіңіріп, оттегін
шығарады.
Аспарагус, қасқыржем. Жабық гүл өсіруде
қасқыржем
түрлері
жиі
кездеседі:
қасқыржем қасқыржем, циррус қасқыржем,
орақ қасқыржем.
Шпренгер қасқыржемі (Сурет.3.110) - гүл
өсіруде кең таралған қасқыржем түрлерінің
бірі.
Бұл бір жарым метрге дейін өсетін жоғары
Сурет 3.110-Қасқыржем Шпренгер тармақталған өсінділері бар көпжылдық
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бұта. Жапырақтары іс жүзінде көрінбейтін, қабыршақты. Кладодиялар ашықжасыл, тар-ланцетті, жұмсақ инелерге ұқсайды, ұзындығы шамамен 2,5 см.
Көбею. Тұқым және бұтаның бөлінуі (тамыр).
Өсіру шарттары. Қарапайым және қатты өсімдік. Өсіру кезінде жиі
кездесетін мәселе – қасқыржем құрғап, сарғайып, жапырақтары құлаған
кезде. Мұның себебі, әдетте, суарудың жеткіліксіздігі, ылғалдылықтың
жеткіліксіздігі немесе өсімдікті ашық күн сәулесіне қою. Ол үшін жарқын
таралған жарықтандыру қолайлы. Суару мол және тұрақты болуы керек.
Пайдалану. Оранжереяда, интерьер дизайнында.
Колеус, қалақай. Гүл өсіруде Блюм колеусы қолданылады. Оның басты
ерекшелігі - жапырақтары гүлдерге қарағанда сәндік құндылыққа ие
(сурет.3.111).
Жыл
сайын
ашық
жерде
қолданылатын көпжылдық мәңгі
жасыл өсімдік. Биіктігі 25-40 см.
Ашық жасылдан күлгінге дейін әр
түрлі түстердің жапырақтарындағы
өрнектер.
Көбею. Тұқымдар мен кесінділер.
Екінші
әдіске
артықшылық
беріледі,
өйткені
бұл
жапырақтардың сәнділігін сақтауға
көмектеседі.
Өсіру шарттары. Жарқын
Сурет 3.111 - Coleus Blum жапырақтары
түсінің әртүрлілігі
күнді
жақсы
көреді
(күн
жетіспеушілігі жағдайларында жарық бояу жапырағы әлсірейді). Жылу
сүйгіш, бірақ егер ол өте ыстық болса, жапырақтары түсіп қалуы мүмкін.
Жазда суару мол (жердегі команы кептіруге жол берілмейді), қыста қалыпты
(тамырлар судың тоқырауына өте сезімтал, әсіресе температура төмендеген
кезде). Кез-келген тропикалық өсімдік сияқты, ол жоғары ылғалдылықты
қажет етеді. Жоғарғы сабақтарды қысып, кесуді қалыптастыруды ұмытпаңыз.
Пайдалану. Гүлзарларды, рабатка, миксбордердер жасау кезінде,
балкондарды, террассаларды безендіру үшін, гүлзарларды жобалау кезінде
қажет.
3.5.4.7.Диффенбахия, кордилина, драцена дақылы
Жабық гүл өсіруде Сегуин диффенбахиясы (синонимдер) жиі өсіріледі
лиффенбахия дақты боялған) және Эрстед диффенбахиясы (сурет. 3.112) [46;
82;84;86].
Диффенбахия дақты. Өсімдіктер қалың шырынды сабақтармен
сипатталады, олар үлкен түрлі-түсті жапырақтардың қақпағын алып, ересек
үлгінің жапырақ ұзындығы 40-50 см және ені шамамен 15 см құрайды.
Бастапқы түрлерде жапырақтары таза жасыл немесе кішкентай түрлі-түсті
өрнекпен болады. Оның негізінде жапырақтың мөлшері мен формасында
ерекшеленетін көптеген будандар мен сорттар өсірілді.
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Диффенбахия дақтары
Диффенбахия Эрстед
Сурет 3.112 - Dieffenbachia түрлері

Өсу нүктесі әдетте қашудың жоғарғы жағында болады, бірақ кейбір түрлер
бұтақтай алады, ал ұйықтап жатқан бүршіктер қашудың түбінде де, үстінде
де ояна алады.
Көбею. Апикальды, бағаналы кесінділер, ауа қабаттары. Шламды
пайдалану ең танымал.
Өсіру шарттары. Диффенбахияны қарапайым өсімдік деп санауға
болады. Жарқын жарық, бірақ тікелей күн сәулелеріне жол берілмейді.
Термофильді және гигрофильді өсімдік-өткір салқындауға және сызбаларға
мүлдем төзбейді. Бөлмедегі Температура +18 °C-тан төмен түспеуі керек.
Ылғалдылық жоғары болуы керек.
Драцена айдаһары, канар немесе айдаһар ағашы. Табиғатта-биіктігі 20 м-ге
дейін өсетін тәжі бар алып ағаштар, 4,5 м діңгекдық шеңбері бар. Бөлмеде
олар 1,5 м-ге дейін өседі. Жапырақтары қатты былғары сұр-жасыл, ұзын (0,5
м дейін) және тар (4 см-ге дейін), сызықты-сифоидты (сурет.3.113 А). Ол өте
баяу өседі, ерекше қарапайымдығы үшін бағаланады, басқа түрлерден
айырмашылығы оны тек жылы ғана емес, салқын бөлмелерде де сақтауға
болады, жазда ашық ауаға шығарылады[46;82;84;86].
Драцена деремская (сурет. 3.113 Б) бөлме жағдайында кең таралған

А-Драцена айдаһары

Б-Драцена деремская

В-хош иісті драцена

Сурет 3.113 - Драцена түрлері

түрі. Бұл ұзындығы 30-дан 60 см-ге дейін және ені 5 см-ге жуық лансолат
жапырақтары бар бұтақты тығыз жапырақты діңгек.
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Хош иісті драцена (сурет.3.113 В). Бұл түр өз атауын ерекше хош иісті
гүлдерден алды. Биіктігі 2 метрге дейін. Жапырақтардың ұзындығы 60
сантиметрге жетеді, ал ені 10 сантиметрге жетеді. Жапырақтардың түсі
жасыл, олар әр түрлі реңктерде, әдетте ашық-жасылдан сарыға дейін
жолақтар мен тамырларды көрсетеді.
Көбею.Сабақтар мен апикальды кесінділер, жоғарғы бөліктен бұру,
тұқымдар.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін өсімдік, оны шығыс немесе батыс
терезелерге қою керек. Оңтүстігінде оны тікелей күн сәулесінен көлеңкелеу
керек. Суару-жүйелі.
Кордилина. Бөлмеде өседі (Сур.3.114). Бөлме жағдайда өсімдік 1 м-ге
дейін өседі. Төменгі жапырақтардың жасына байланысты кордилина жалған
пальманың түрін алады. Дақылда өсімдік әдемі
жапырақтар үшін өсіріледі [46; 82;84;86].
Көбею. Кесу, тұқым, бұтаның бөлінуі.
Өсіру шарттары. Кордилина батыс және
шығыс терезелерде өзін жақсы сезінеді, өйткені
оған тікелей күн сәулесі қажет емес. Көктемжаз мезгілінде олар топырақтың жоғарғы
қабаты құрғағаннан кейін бірден суарылады.
Сурет-3.114 - Апикальды
Қыста суару мұқият болуы керек, топырақтың
Кордилина
кебуіне жол бермейді, бірақ оны қатты
ылғалдамайды.
3.5.4.8.Сипаттама фикустың көбеюі және өсуі
Жабық гүл өсіруде сіз фикустың бірнеше түрін көре аласыз[46;
82;84;86].
Бенгал фикусы (сурет. 3.115) көбінесе өмір формасы - банян деп
аталады. Ағаш ені
бойынша
өсіп,
бірыңғай тығыз тәжге
қосымша
бұтақтар
қалыптастырады.
Ежелгі
Шығыс
мәтіндерінде-әлемдік
ағаш, өлместік пен
шексіз қайта өрлеу
символы.
А-табиғи жағдайда
Б-В бөлме
Тұқымның
ең
Сурет 3.115 - Фикус Бенгал
танымал өкілі-фикус
карика, інжір немесе шарап жидегі немесе інжір (сурет.3.116 А). Фикус Лир
(сурет.3.116 Б) - жоғары қарай бағытталған, төңкерілген скрипкаға ұқсас
жылтыр былғары үлкен жапырақтары бар өсімдік. Оның жапырақтары
ұзындығы 50-60 см жетеді.
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А-Фикус карика

Сурет 3.117-Фикус эластика

Б-Фикус Лир тәрізді
Сурет 3.116 - Фикус түрлері

В-ергежейлі фикус

Ергежейлі фикус (сурет.3.117 В) - тез өсетін,
кішкентай жапырақты фикус, фикустың барлық
басқа түрлеріне мүлдем ұқсамайды.
Ең кең таралған-резеңке фикус және Бенджамин
фикусы.
Фикус резеңке немесе фикус эластикасы. Бұл
үлкен тұтас былғары жапырақтары бар үлкен
мәңгі жасыл ағаш (ұзындығы 20 см, ені 10 см)
айқын медианалық венасы бар (сурет.3.117).
Көбею.Резеңке Фикус екі жолмен таралады-

кесінділер мен қабаттар.
Өсіру шарттары. Фикус-резеңке ашық орынды қалайды (батыс немесе
шығыс терезелер), Күндізгі уақытта тікелей күн сәулесінен қорғау керек.
Оны суару жер толығымен құрғағаннан кейін ғана қажет. Жазда ең оңтайлы
температура 18-230С құрайды. Қыста фикус үшін 14-160С температура
қолайлы.
Фикус Бенджамин - миниатюралы ағаш
(сурет.3.118). Шағын жапырақты шағын ағаш
қалың тәжі бар. 8-10 жастағы ескі өсімдіктердегі
фикус Бенджаминнің бұтақтары құлап, ағашқа
ерекше тартымдылық береді. Үйде ол биіктігі 1,52 м дейін өседі.
Көбею. Тұқымдар, сабақтар мен жапырақты
кесінділер, ауа қабаттары.
Өсіру шарттары. Фикус Бенджамин жарықты,
әсіресе түрлі-түсті сорттарды жақсы көреді, бірақ
түстен кейін тікелей күн сәулесінен қорғау керек.
Сурет 3.118-Фикус
Бенджамин
Көктем мен жазда Шығыс терезесі қолайлы, онда
күн таңертең немесе кешке болады. Температура қалыпты, оңтайлы 20-25°C
аралығында қажет, қыста оны шамамен 16-18°C төмен температурада ұстауға
болады, суаруды шектей отырып, құрғақ мазмұнмен 10°C шегі болады.
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3.5.4.9. Аукубаны өсіру және өсіру сипаттамасы
Аукуба дақылына жапон, алтын ағаш, шұжық ағашы [84;86].
Аукубаның барлық бөліктері өте улы. Бұл
бөлме жағдайында 1,5 м жететін мәңгі жасыл
бұта. Жапырақтары үлкен (ұзындығы 20 см ге дейін және ені шамамен 5-6 см), терілі,
жұмыртқа секілді, тегіс жылтыр беті бар.
Әртүрлілігіне
байланысты
жапырақтары
біркелкі жасыл болуы мүмкін немесе сары
дақтардың, жолақтардың, әртүрлі пішіндердің
Сурет 3.119 - Аукуба жапон
үлгісі болуы мүмкін (сурет.3.119).
Көбею. Тұқымдар, кесінділер.
Өсіру шарттары. Аукуба-көлеңкеге төзімді өсімдік, тіпті көлеңке
сүйгіш. Көктемде және жазда үйде Аукубаны 18-200С температурада ұстау
керек. Қыста оңтайлы температура 10-140С, кем дегенде 70С деп саналады.
Көктемде және жазда мол суару, қыста қалыпты, абай болыңыз.
3.5.4.10.Сүттіген отбасының перспективалы өкілдері (кротон,
сүттіген). Жабық гүл өсіруде жиі қолданылатындарға Миля сүттіген, ақ
өзекті сүттіген, сүттіген үшбұрышты жатады [46;82;84;86].
Миля, жылтыр сүттіген (Сур. 3.120 А) - "тікенек гүл шоқтары"деп
аталатын тікенді ағашқа ұқсас.

А-Сүттіген Миля

B-Сүттіген ақ түсті
Сурет 3.120 - Сүт түрлері

В-Сүттіген үшбұрышты

Сүттіген Миля 1 м дейін жетуі мүмкін. Гүлдер кішкентай және
түсініксіз, бірақ керемет қызыл, гибридті сорттарда сары немесе қызғылт,
бұтақтармен қоршалған. Гүлдеуі жыл бойы. Қыста гүлдер кішірейеді,
жапырақтары жартылай құлап кетеді.
Ақ өзекті сүттіген (сурет.3.120 Б) сыртқы келбеті бойынша ересек
эвфория экзотикалық пальма ағашына ұқсайды. Сабағы жасыл қалың бес
қырлы. Сабақтың жоғарғы бөлігінде ұзын жапырақшаларда ақ тамырлары
бар үлкен сопақ жапырақтары бар. Өсу шамасына қарай сабақтарының
жапырақтар түседі.
Евфория үшбұрышты (сурет.3.120 В). Кішкентай тікенектер мен сопақ
жапырақтармен жабылған майлы үшбұрышты сабақтарының сәнділігі үшін
бағаланады. Ірі кустистые даналары ескертеді канделябры майшамдармен.
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Бөлме жағдайында ол биіктігі 2-3 метрге жетуі мүмкін, ал егер кеңістік
мүмкіндік берсе, ол одан да жоғары болуы мүмкін.
Көбею. Тұқымдар, кесінділер.
Өсіру шарттары. Сүттің бұл түрлері мұқият күтімді қажет етпейді.
Олар тікелей күн сәулелеріне шыдайды. Ауаның ылғалдылығына
байланысты емес. Суару қалыпты. Батпақтану өсімдіктің дамуына теріс әсер
етеді, сондықтан оны болдырмау керек. Термофильді, қыста температура 16170С.
Кротон немесе кодиум - жапырақты бұта. Әр түрлі түстердің әдемі
жапырақтары үшін бағаланады. Жабық гүл
өсіруде түрлі-түсті кротон қолданылады
(сурет.3.121). Бөлме жағдайында ол 70 см-ге
дейін өседі.
Көбею.Көбеюдің негізгі әдісі-апикальды кесу.
Өсіру шарттары. Мұқият күтімді қажет
етеді. Бұл бұта өте күрделі, температураның
Сурет 3.121 - Кротон мотли
кенеттен өзгеруін ұнатпайды, термофильді
(20-220С), мазмұнның температурасы +170С-тан төмен түспеуі керек. Емес
көшіреді жел емес. Ол жарық бөлмеде болуы керек. Жарық шашыраңқы.
Кротон-бұл шығыс немесе батыс жағына қарайтын терезелері бар бөлмелерді
жақсы көретін өсімдік. Көктемде және жазда өсімдіктің өсу кезеңінде, жылы
болған кезде суару мол болуы керек.
3.5.4.11. Амарант, калатея, строманттар, фиттония, каладиумдің
сипаттамасы, көбеюі
Амарант-тропикалық жаңбыр ормандарының тән тұрғындары, онда
олар жиі өтпейтін тау жыныстарын құрайды. Олар көбінесе төмен батпақты
және тіпті су басқан жерлерде, су қоймаларының жағасында, өзендер мен
бұлақтардың бойында кездеседі [46;84;86].
Ең танымал-маранта, калатея
строманта, ктенанта (сурет.3.122).

Маранта

Калатея
Ктенанта
Сурет 3.122 - Амарант отбасының өкілдері

Строманта

Калатея, маранта, строманта, ктенанта - жер асты сабақтарымен
көпжылдық шөпті тамырлы өсімдіктер. Бұл өсімдіктердің әртүрлілігіне
байланысты биіктігі де әртүрлі болуы мүмкін – 20 см-ден 1,5 метрге дейін.
Олардың барлығы жапырақтардың әдемі түсі үшін бағаланады, олар көбінесе
базальды розеткада жиналады. Жапырақшалар ұзын икемді. Олар
жапырақтарға бір-бірімен байланысты, олар күндіз өз позицияларын өзгерте
104

алады-күндіз олар дұрыс бұрышта бүгіліп, қараңғыда "ұйқы позасымен" тік
көтеріледі.
Көбею. Бұтаны бөлу және өсіндіні тамырлау.
Өсіру шарттары. Амарантлерді өсіру үшін ең жақсы жағдайлар
террариумда немесе"бөтелке бақшасында". Күтімдегі ең бастысы – жоғары
ылғалдылық (90% дейін) және топырақ, өйткені олар үшін ең үлкен қауіпқұрғақ ауа. Бұл көлеңкеге төзімді өсімдіктер. Кезінде излишке күн
марантовые мүмкін тіпті өлуі.
Барлық амарант термофильді өсімдіктер.
Оларға шамамен 22-250С тұрақты температура қажет. Температураның
кенеттен өзгеруі, жобалар жоқ. Суару тұрақты болуы керек.
Жабық гүл өсіруде Вершафельттің фиттониясы, күміс веналық
фиттония, алып фиттония өсіріледі (сурет.3.123).
Бұл өсімдіктер
жапырақтардың сұлулығы үшін бағаланады. Гүлдер безендірілмеген.

Фиттония Вершафельта

Күмістәріздес Фиттония
Сурет 3.123 - Фиттонийдің түрлері

Үлкен Фиттония

Фиттония Вершафельт - ашық қызыл тамырлар желісімен жабылған
қара-жасыл түсті жапырақтары бар, күміс-күлгін фиттонияда күміс
тамырлары бар ашық-жасыл жапырақтары бар. Үлкен Фиттония қызғылт
тамырлар желісі бар үлкен қара-жасыл жапырақтармен сипатталады.
Көбею. Жылы жерде (әйнекпен жабылған) құмға немесе суға
тамырлануы керек апикальды кесінділер. Бұтаның және қабаттың бөлінуі.
Өсіру шарттары. Фитонияны "бөтелке бақтарында" немесе
террариумда, сондай-ақ шағын жылыжайда өсірген дұрыс. Оны ұстау үшін
өте қолайлы жағдайлар жыл бойы 22-240 с температураны ұстап тұру болып
табылады. Фиттония өсіруде жел өті мен температураның кенеттен өзгеруіне
жол бермеу керек. Жазда суару мол, жер кесектері кебіп кетпеуі керек.
Ауаның ылғалдылығы 90%.
Бөлме гүл өсіруде екі түсті каладиум
өсіріледі (сурет. 3.124).
Каладиум екі түсті, жасыл және қызыл
реңктер басым болатын жапырақтардың тән
түсіне байланысты өз атауын алды. Бөлме
жағдайында ол 1 м биіктікке жетуі мүмкін.
Жапырақтары күшті жалаңаш жапырақшалардағы
үлкен амарант тәрізді немесе найза тәрізді
жапырақтары, сондықтан оны кейде "піл
құлақтары" деп атайды.
Сурет 3.124 - Екі түсті
Көбею. Түйнектің тұқымдары мен бөлінуі.
Каладиум
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Өсіру шарттары. Каладиумлер үшін ең қолайлы солтүстік-шығыс
және солтүстік-батыс терезелер. Каладиумдің вегетациялық кезеңіндегі
Температура 20-22ºС-тан төмен түспеуі керек. Бұл өсімдіктің ұйқысыз кезеңі
бар (каладиум барлық жапырақтарды тастайды), күзде және қыста оның
түйнектері 16 - 18ºС температурада сақталады. Жазда оған мол суару және
жиі бүрку қажет.
3.5.4.12.Лимон, кесу және күтімі
Цитрус (Citrus) тұқымына апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут,
цитрон және т. б. жатады.[46;82;83;84;85;86]. Бөлме мәдениетінде лимон
ағашы (Citrus limon) жиі өсіріледі. Бұл мәңгі жасыл ағаш немесе аксиларлы
бұталары бар бұта (сурет.3.125 ).
Жапырақтары былғары, жылтыр ашық, жасыл, үлкен (ұзындығы 15 смге дейін), құрамында эфир майлары бар.
Көбею. телу, кесу.
Өсіру шарттары. Лимон - өте күрделі өсімдік.
Шығыс жағындағы терезелердегі терезе төсеніштері
оны өсіру үшін ең қолайлы, ал оңтүстік терезелерде
бұл өсімдікке көлеңке түсірген жөн. Термофильді.
Қыста ауа температурасы + 120с-тан төмен түспеуі
керек. Бұтақтар мен жапырақтар +18-200С
температурада жақсы өседі, ал жемістердің гүлденуі
мен дамуы үшін ауа температурасы жоғары болуы
Сурет 3.125 - Лимон
керек (+20-240С). Лимон жобаларды ұнатпайды,
ағашы
әсіресе қыста. Суару аптасына 2 рет болуы керек,
бұл топырақтың ылғалмен толық қанығуына, содан кейін кебуіне мүмкіндік
береді. Қыста, жылыту маусымында күнделікті бүрку қажет. Лимонның
қалыпты жемісі үшін тәжді дұрыс қалыптастыру керек.
3.5.4.13.Агава, гавория, каланхоэ және жасаңшөпге сипаттама және
күтім
Суккуленттер – бұл әртүрлі ботаникалық отбасыларға жататын
өсімдіктер тобы, олардың ортақ қасиеті бар-олардың органдарында
(жапырақтарда, сабақтарда) су қорларын жинау [46; 82;84;86].
Ең көп таралған американдық агава (сурет. 3.126).
Ол 3 м биіктікке жетуі мүмкін. Оның диаметрі
3-4 м дейін болуы мүмкін қысқартылған
сабағы
мен
жапырақтардың
базальды
розеткасы бар.
Көбею. Тұқымдармен де, қосалқы тамырлы
тұқыммен де оңай таралады.
Өсіру шарттары. Агавалар-қарапайым жабық
шырынды өсімдіктердің бірі. Сәтті өсіру үшін
сізге күн шуақты жер, кең ыдыстағы қоректік
жер қоспасы, жылы мезгілде қалыпты суару
Сурет 3.126 - Американдық
Агава
және құрғақ қыстау қажет(4-100С, суару өте
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сирек). Өсімдікті жеткілікті құмды топырақ пен жақсы дренажы бар
контейнерде өсіруге болады.
Пайдалану.
Бөлмелерде ұстау үшін кішкентай мөлшердегі жас
өсімдіктер ғана жарамды. Бұл үшін қызықты агава нитеносная, агава
узколистная, агава королева Виктория.
Гаворция. Бөлме гүл өсіруде олар негізінен қатты гаворцияны
пайдаланады (сурет. 3.127). Кішкентай тұрақты өсімдік.
Жапырақтары майлы, түйнек тәрізді, қою жасыл, ақшыл
дақтары бар(сүйелдер), тығыз қатаң түбірлі розеткаға
жиналған.
Көбею. Мамыр айынан тамыз айының ортасына дейін жас
бүйірлік розеткаларды бөлу.
Өсіру шарттары. Көнбіс өсімдік. Олар жарқын күнді қажет
етпейді. Жазда суару қалыпты (аптасына 1 рет) суық
мезгілде әр 2-3 апта сайын болады.Ауаның ылғалдылығы
маңызды
емес.
Көктемде
әр
2-3
жыл
сайын
Сурет 3.127трансплантацияланады.
Havortia қатты
Жабық гүл өсіруде каланхоэдің бірнеше түрі
қолданылады: Гүлдену (каланхоэ Блоссфельд); сәндік-жапырақты (каланхоэ
киіз, құбырлы жапырақ, Федченко және т.б.); вивипарлы (каланхоэ
Дегремона).
Гүлденетін каланхоэден кең таралғаны Каланхоэ Блоссфельд
(сурет.3.128). Биіктігі 30-40 см, қара-жасыл үлкен, 7 см-ге дейін майлы
дөңгелек сопақ жапырақтары бар бұталар. Биік гүл ұстамдары (10-12 см) бір
айға созылатын түтікшелі қызыл гүлдердің (будандар мен сорттарда ақ, сары,
қызғылт сары, күлгін, қызғылт) гүлдері пайда болады. Гүлдер кішкентай:
диаметрі 0,7 см.

Сурет 3.128 - Каланхоэ Блоссфельд

Көбею. Апикальды кесу жақсы.
Дақыл шарттары. Бұл қарапайым өсімдік, тек жабық жағдайда өсіруге
жарамды. Орналасуы күн шуақты, мол суаруды қажет етеді, бірақ әр суару
үшін топырақ толығымен кебуі керек. Ол тоқыраған суға төзбейді, сондықтан
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жақсы
дренаж
қажет.
Оңтайлы
температура
15-200С.
Аулақ
айырмашылықтарын температурасын және құлауы оны төмен 100 С.
Толстянка (красуля). Бөлме гүл өсіруде-ағаш тәрізді жасаңшөп (сурет.
3.129). Биіктігі 90 см-ге дейін тармақталған бұта, ағаш тәрізді қалың сабағы
және дөңгелек майлы сұр-жасыл жапырақтары бар, көбінесе жиегінде
қызғылт болады. Гүлдер ақ түсті, паникула
соцветиясында жиналған. Жапырақтардың жоғарғы
бетінде күміс, сарғыш, қызғылт дақтары бар сорттар
бар
Көбею. Негізінен сабақты кесу арқылы таратылады.
Дақыл шарттары. Жасаңшөпті Оңтүстік-Шығыс
терезелерге қою оңтайлы. Қыста ең қолайлы
температура +150С және одан төмен, бірақ +40С
төмен емес. Суару қалыпты. Жер кесектері қатты
Сурет 3.129 - Ағаш
кебіп кетпеуі керек, бірақ су баспауы керек. Ыдыс
тәрізді жасаңшөп
тар болған кезде ғана трансплантация жасалады.
Бақылау сұрақтары
1.Бөлме өсімдіктер сыртқы түрі бойынша қалай жіктеледі?
2.Аққанат мен антуриумды өсірудің қандай ерекшеліктері бар?
3.Теңбілгүл мен пуансеттияны қалай таратуға болады?
4.Амариллисаотбасының өкілдері үшін өсіру үшін қандай жағдайлар қажет?
5.Неліктен Азалия мен камелия ерекше күтімді қажет етеді?
6.Хлорофитум мен колеус қандай сәндік қасиеттермен сипатталады?
7.Бенджамин фикусын фикустың басқа түрлерінен қалай ажыратуға болады?
8.Неліктен аукуба "алтын ағаш"деп аталады?
9.Жабық гүл өсіру үшін сүттігеннің қандай түрлері перспективалы?
10.Бөлме жағдайында амарант отбасы өкілдері үшін қандай өсіру шарттары
қажет?
11.Лимон қалай таралады?
12.Интерьерді көгалдандыруда қандай суккуленттер шырындар кеңінен
қолданылады?
Практикалық жұмыс Кеңсені көгалдандыру схемасын жасаңы
3.6.Гүлді өсімдіктерді көктету
3.6.1. Баданалыларды көктету
Өсімдіктерді ұйқысыз күйден шығарып, мезгілсіз уақытта гүлдеуге
болатын арнайы әдістер айдау немесе көктету деп аталады-бұл гүлдену
уақытын тездетеді [88].
Баданалы және түйнекті өсімдіктерді көктету. Бұл өсімдіктер қыста
күн сәулесінің жетіспеуіне оңай шыдайды, айдау кезеңі салыстырмалы түрде
аз (2,5-4 апта.).
Дистилляцияның жалпы ережелері. Баданалы өсімдіктер үшін
бадана мөлшері үлкен мәнге ие. Сондықтан ірісі таңдалынады
(экстра,1разбор) дені сау, бүлінбеген. Сорттар таңдалады, өйткені бәрі қыста
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гүлдемейді. Топырақ қоспасын қолданыңыз: шымтезек және қарашірік (тең
бөліктерде), құм. рН 6,5-7 болуы керек. Отырғызу үшін пайдаланылатын
контейнерлер төменнен су төгетін тесікке ие болуы керек және шамның
биіктігінен екі есе көп болуы керек. Баданшаны тамырлау және салқындату
орын алатын бөлме толығымен қараңғылануы керек, үнемі субстрат пен
ауаның жоғары ылғалдылығын сақтау керек (90%). Дистилляция уақыты
сақтау кезінде белгілі бір температуралық режиммен анықталады.
3.6.2.Раушан, бөртегүл, гортензияаны көктету
Раушандарды көктету үшін сарана жарықтың ұзақтығы, жарықтың
қарқындылығы, ауа мен топырақтың температурасы маңызды. Дистилляция
үшін қыста жарыққа қажет емес сорттарды ғана қолдану керек. Раушан
отырғызудың ең жақсы уақыты – қарашаның ортасынан наурыздың ортасына
дейін. Отырғызудан кейінгі алғашқы күндерде көздің ісінуіне және жасылға
айналуына дейін жылыжайда ауа температурасы 5-70 С сақталуы керек.
Болашақта, егер күндер күн ашық болса және жылыжайда температура
көтерілсе, раушандарды әр 5-7 күн сайын суару керек. Жылыжайда ең жақсы
ауа температурасы күндіз 18-210С, түнде 15-160С деп саналады. Топырақ
температурасы жазда 18-200С, қыста 16-180С болуы керек.
Бөртегүлді көктету.
Терең және мәжбүрлі ұйқысыздық кезеңдері бар өсімдік [89]. Терең
тыныштық 3 кезеңге бөлінеді - бастапқы (шілде-тамыз), негізгі (қыркүйек),
қорытынды (қазан-қараша).
Бөртегүлді "ояту" тек соңғы кезеңде мүмкін. Дистилляциялық
сорттарды таңдау керек. Теператураның маңызды факторы. Кәстрөлдерде
өсірілген Бөртегүл жылыжайға ауыстырылады, ал топырақта өсірілетін
Бөртегүл диаметрі шамамен 40 см тамырлы кесекпен қазылады. Өсімдіктер
шатырдың астына қойылады, онда олар жапырақтарды толығымен төгіп,
ұйқысыз күйге түседі. Бөртегүл қазан айының соңына дейін арнайы әдістерді
қолдана отырып шығарылады(салқындату, жылы ванналар, гидроциан
қышқылымен емдеу және т.б.).
Гидренажды көктету.Бұл биіктігі 150 см-ге дейін жапырақты бұта.
Гортензияасы бар кәстрөлдер (қораптар) температурасы 16-180С болатын
ашық жылыжайдың сөрелеріне жақын орнатылады. Күн шуақты ауа-райында
олар бір апта бойы көлеңкеленеді. Жоғары ылғалдылықты сақтаңыз (8090%). Ұйқысыз кезеңде гидренаждар кем дегенде бір ай төмен температурада
ұсталады. Айдау желтоқсаннан басталады, қалғандары қаңтарда басталады.
Біріншіден, жылыжайдағы сөрелерге кәстрөлдер 8-100С болды. Болашақта
олар температураны біртіндеп 18-200С дейін көтерсе жақсы өседі.
Дистилляцияға қойылған өсімдіктер топырақ ылғалды толығымен сіңіретін
етіп суарылады. Кезеңінде отрастания қашуға дейін өрістету жапырақтары
маңызды жоғары ылғалдылығы қол жеткізіледі тұрақты бүрку жерүсті чати
өсімдіктер, дұрысы жылы сумен. Гүлденуді тездету үшін флуоресцентті
лампалармен қосымша жарықтандыру жақсы көмектеседі.
Бақылау сұрақтары
1.Өсімдіктерді көктету дегеніміз не?
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2.Баданалы өсімдіктерді көктетудің жалпы ережелері қандай?
3.Раушандарды көктетудің оңтайлы температуралық режимі қандай?
4.Бөртегүлді көктету үшін қандай әдістер қолданылады?
5.Гидренажды қалай айдау керек
3.7.Гүл шаруашылығын құру
3.7.1.Гүл шаруашылығы аумағын ұйымдастыру
Гүл шаруашылығы-бұл күрделі өндірістік кешен, оның міндетігүлзарларды, қысқы бақтарды, гүлдерді кесу үшін гүлді, мәңгі жасыл және
басқа сәндік өсімдіктерді өсіру. Гүл шаруашылығында әдетте оарнжереялар,
жылыжайлар, көшетханалар, ашық жер учаскелері бар [46;50].
3.7.1.1. Оранжереялардың түрлері мен құрылысы
Гүл шаруашылығының негізгі байланыстарының бірі-оранжерея. Бұл
жылы климатқа үйренген өсімдіктерді жасанды
өсіруге және өсіруге арналған жұмсақ шыны
шатырдың астындағы жылы бөлме. Ішінде ыстық
елдердің өсімдіктері үшін ең қолайлы белгілі бір
микроклимат (жарық, ылғал, температура)
жасалады.
Негізгі
мақсатыСурет 3.130 - Экспозициялық
келушілерге
оранжерея
экспозицияларды
көрсету
үшін
тропикалық және субтропикалық шыққан сәндік гүлдер мен өсімдіктерді
өсіру (сурет. 3.130). Негізгі компоненттері: іргетасы, қаңқасы және шыны
төбесі. Іргетас жеткілікті тереңдікте бетон немесе кірпіштен жасалған.
Корпусы ағаш (қысқа мерзімді), металл (берік, бірақ жылу өткізгіштігі
жоғары) немесе темірбетон болуы мүмкін. Қабырғалары ағаш, кірпіш немесе
темірбетон болуы мүмкін. Кез – келген жылыжайдың негізгі элементіжылтыратылған шатыр мен шыны қабырғалар. Оранжерея құрылысының
маңызды шарты – төбе бұрышын дұрыс таңдау. Әдетте габельді
шатырлардың тәжірибесінде көлбеу бұрышы 300С, ал бір қабатты
шатырларда-350С.

А-сым

Б-айдау
Сурет 3.131 - Жылыжай түрлері

Жылу режиміне байланысты суық оранжереялар болады, онда қысқы
температура 1-50С құрайды. Бұл бөлмелер цитрус, лавр, мирт, олеандр
өсіруге арналған). Қысқы температурасы 8-120С болатын орташа жылы
жылыжайлар субтропикалық және тропикалық өсімдіктерді өсіруге қызмет
етеді. Қысқы температурасы 12-25 С және жоғары ылғалдылығы бар жылы
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оранжереялар тропикалық өсімдіктердің (пальмалар мен орхидеялар)
дақылдарына арналады.
Жылыжайлар-жылыжай дақылдары мен көшеттерді жыл бойы өсіруге
арналған мөлдір материалмен қапталған арнайы бөлме. Гүл жылыжайлары
мақсатына, жылу режиміне және дизайнына байланысты әртүрлі түрлерге
бөлінеді. Олар: сым (сурет.3.131 А).
Гүл өсімдіктерін тұқыммен және вегетативті жолмен көбейтуге арналған
(сурет.3.132 Б).
Құрылымы бойынша бөлінеді: бір иінді бір
жарым иінді, екі иінді (Сур.3.132), блокты
немесе көп қабатты, ангарлы.
3.7.1.2.Көшетханалар негізгі түрлері мен
құрылысы
Көшетханалар - бұл гүл шаруашылығындағы
екінші
маңызды
құрылым.
Олар
Сурет 3.132 - Габельді жылыжай
жылыжайларға қосымша болып табылады.
Негізгі функциялары-тұқым себу, көшет жинау, өсінді тамырлау,
термофильді өсімдіктерді өсіру.
Көшетхана бұл топыраққа толығымен немесе ішінара көмілген
құрылым. Қораптар сол немесе өзге де нысыннан, жоғарыдан жабық
рамалардан тұрады, әйнекпен немесе пленкамен жабылады (Сур. 133).

Сурет 3.133 - Жер үсті көшетханалары

Көшетханалар өндіріс мақсатына, жылу режиміне, құрылғы түріне
және олар жасалған материалға байланысты ерекшеленеді.
Құрылғының түріне сәйкес екі негізгі түрді ажырату әдетке айналған:
терең және жер үсті, олар учаске деңгейіне байланысты ерекшеленеді. Жер
үсті көшетханалары- тұрақты және портативті. Бұл тереңдерге қарағанда
суық көшетханалар.
Жылу режиміне байланысты бөлінеді: жылу сүйгіш өсімдіктердің
жаппай дақылдары үшін жылы (наурыздың басында) (сальвия, агератум және
т.б.); жаппай дақылдар мен сүңгуірлер үшін жартылай жылы (сәуір);
ыдыстағы пеларгоний және басқа өсімдіктер өсіру; жаппай жинау, жаз өсіру
үшін суық көшетханалар [90].
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3.7.1.3.Көшеттіктердің түрлері. Жылыжайлар және көшетханалар
үшін орынды таңдау
Көшеттіктер - көшеттерді өсіруге арналған құрылымдар және пленкалы
жылыжай мен көшетхана арасындағы аралық түр. Олардың өте қарапайым
құрылғысы және минималды материал сыйымдылығы бар. Көшеттік үшін
суық жылыжай сияқты қорап жасалады, оны жұқа тақталардан жасауға
болады. Алдыңғы қабырға оңтүстікке, ал артқы жағы солтүстікке қарауы
керек. Олар бұл көшеттіктерді қатты аязды еске алу үшін пайдаланады,
өйткені олар жақтаулармен жабылмаған, тек төсеніштермен жабылған.
Жылы және суық көшеттіктер бар. Жылы көшеттіктер үшін көң
қолданылады, ал суық көшеттіктер көкте көң немесе басқа жылыту
материалынсыз жасалады. Суық көшеттіктердің қабырғалары сынбайды,
бірақ екі жағынан жерге шұңқырлармен бекітіледі.
Көшетхана үшін орын таңдау. Шағын фермаларда оңтүстік беткейі
бар учаскелер таңдалады. Парниктік құрылғылар үшін топырақ бетінен 1,5 мден аз жер асты сулары бар учаскелер жарамсыз. Жер асты сулары 1,5 м-ге
жақын болған кезде топырақты ағызу керек. Құрылыстарды су тоқтап тұрған
ойпаттарға немесе еріген және жаңбыр суы ағатын қуыстарға орналастыруға
болмайды.
Жылыжайлардың орналасуы. Жылыжай орналасатын жер тегіс,
жиналған топырақ болуы керек және барлық жағынан жарықтандырылуы
керек. Болашақта ғимараттардан көлеңке жылыжайда өсімдіктерге кедергі
жасамайтындай қашықтық жеткілікті болуы керек. Жылыжай таңертең
жарықтандырылатындай етіп салынған. Таңертеңгі уақытта алынған жылу
ғимаратта ұзақ уақыт қалады. Жылыжай батыстан шығысқа қарай жақсы
орналастырылған [91].
3.7.2.Гүлді өсімдіктерді өсірудің технологиялық картасы
Технологиялық карта - ауыл шаруашылығы өсімдіктерін, оның ішінде гүл
дақылдарын өсірудің ғылыми негізделген технологиясын айқындайтын
құжат. Олар оны нақты жағдайларға, ауылшаруашылық технологиясын,
жұмыс уақытын, машиналар жиынтығын және олардың өнімділігін
анықтайтын аймақтық сипаттамаларға сүйене отырып жасайды.
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Сурет 3.134- - Тұқымға астер өсіруге арналған нормативтер

3.7.2.1.Технологиялық карталарды жасау әдістемесі
Технологиялық картаны құру әдістемесін бес қатарлы отырғызу кезінде
1000 м2 алаңда Қытай тұқымымен астра өсіру мысалында қарастырамыз [92].
Наурыз-сәуір айларында көшеттері бар қораптар 2-3 рет арамшөппен,
қопсытылып, аммоний нитратымен қоректенеді. Сәуір айында жәшіктер
рассадой шығарады да парник немесе рассадник үшін өсімдіктер дейін, ашық
топыраққа отырғызу үлгерді шыңдалып шығу.Вегетация кезеңінде көшеттер
отырғызылған учаске мезгіл-мезгіл арамшөптер болып, қопсытылып,
өсімдіктер минералды тыңайтқыштармен қоректенеді. Тамыз айында
ұрықтар байланған және өгей. Қыркүйек-қазан айларында тұқымдар
жиналады, ал қалған өсімдіктер тамырдан алынып, өрістен шығарылады.
Негізге ала отырып, жоғарыда айтылған агротехника пайдаланып үлгі
нормалары (Сур.3.130) және бағалар технологиялық картаны құрайды. Бес
жолды отырғызу схемасымен 1000 м2 үшін (жолдар арасындағы қашықтық
20 см, өсімдіктер арасында — 20 см және таспалар арасында — 50 см) 15000
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өсімдік отырғызылады. 15000 өсімдік алу үшін егу қорабына 5 г бірінші
класты 1 г тұқым себу керек. Көшеттер 100 дана мөлшерінде
батырылады.тұқым қорабына. Сондықтан егу және жинау үшін 20 егіс
жәшігі қажет, оны толтыру үшін 0,5 м3 Жер қоспасы қажет (стандартты егу
қорабының өлшемі 50×30×10 см).
Технологиялық картаны жасағаннан кейін жеке операцияларды
орындау үшін тікелей шығындардың мөлшері анықталады.
Бақылау сұрақтары
1.Өнеркәсіптік типтегі жылыжайлар қалай жіктеледі?
2. екі иінді жылыжайлар үшін шатырдың оңтайлы бұрышы қандай?
3.Көшетханалар не үшін қолданылады?
4.Көшетханалар мен көшеттіктердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары
қандай?
5.Технологиялық картаны жасау кезінде не ескеріледі?
Қысқаша қорытынды
Қалалық
гүлзарларды,
сондай-ақ
интерьерлердің
фитокомпозицияларын құру үшін құрылымдық ерекшеліктерді, экологиялық
талаптарды, сондай-ақ гүлді және сәндік өсімдіктердің тұқымдық және
вегетативті көбею әдістерін білуіңіз керек. Ашық және жабық топырақтағы
гүлді өсімдіктердің ассортиментін дұрыс қалыптастыру және пайдалану
ашық аумақтар мен интерьерлерді көгалдандыруды тиімді жүргізуге
мүмкіндік береді.
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4‑БӨЛІМ. АҒАШТАР МЕН БҰТАЛАРДЫ ОТЫРҒЫЗУ, ОЛАРҒА
КҮТІМ ЖАСАУ
Модульдің негізгі мақсаты: ағаштар мен бұталарды өсіру бойынша
агротехникалық тәсілдерді орындау үшін қажетті білім мен дағдыларды
қалыптастыру.
Міндеттері: ағаш өсімдіктерінің биологиясы, экологиясы және сәндік
дендрология негіздерін игеру; қылқан жапырақты және жапырақты түрлердің
ағаштары мен бұталары туралы білімді игеру.
Ағаш-бұталы өсімдіктер қалалық жағдайда ландшафт композициясын
жасаудағы негізгі компонент болып табылады. Олардың пайдалылығы,
сұлулығы және санитарлық-гигиеналық қасиеттері оларды саябақтарда,
алаңдарда, көшелерде және т. б. пайдалану мүмкіндігін анықтайды. Осы
бөлім "Гүл өсіруші" біліктілігі бойынша мамандар даярлау кезінде кәсіби
құзыреттерді қалыптастыру үшін қажетті мәліметтерді қамтиды. Ағаш
өсімдіктерінің экологиялық және биологиялық ерекшеліктері туралы
ақпарат; олардың сәндік қасиеттері туралы ақпарат келтірілген. Қылқан
жапырақты өсімдіктердің 3 отбасына және жапырақты өсімдіктердің 30
отбасына сипаттама берілген. Мәдениет жағдайында қылқан жапырақты
және жапырақты өсімдіктердің сипаттамасы, көбею әдістері және өсіру
шарттары келтірілген. Алынған ақпарат қала жағдайлары үшін көгалдандыру
бойынша білікті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны "Ботаника негіздері" пәндері бойынша білім
алушылардың білімдеріне, дағдыларына негізделеді, "жасыл құрылыс
негіздері", "сәндік өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғау",
"Агрономия негіздері", "Механикаландырылған дала жұмыстарын
ұйымдастыру және технологиясы" пәндерімен біріктіріледі.
4.1.Ағаш өсімдіктерінің биологиясы мен экологиясының негіздері
4.1.1.
Ағаш
өсімдіктерінің
ботаникалық және биологиялық
ерекшеліктері
Дендрология - ботаниканың ағаш
өсімдіктерін
зерттейтін
бөлімі.
Ағаштар-бұл көпжылдық өсімдіктер,
бір бұтақталған діңгек, өмір бойы
сақталады және ұзақ өмір сүреді
[94].

Сурет 4.1 - Ағаштың жалпы көрінісі

115

Өсімдіктердің жер үсті
бөлігі діңгекмен, қаңқалық және бүйірлік
бұтақтармен, өсінділермен, жапырақтарымен, гүлдерімен және жемістерімен
көрсетілген (сурет. 4.1). Ағаштың тамыры-өсімдіктің жер асты бөлігі. Негізгі
функциялары-ағашты тік ұстау, топырақтан қоректік заттарды сіңіру және
оларды діңгекға беру. Ағаш діңі тәжге тірек қызметін атқарады, сонымен
қатар тамырлар мен тәждер арасында заттардың берілуін жүзеге асырады.
Діңгек және қаңқа бұтақтары ағаш өсімдігінің тәжін құрайды.
Ағаш өсімдіктерінің бірнеше жіктелуі бар [95]. Діңгекдың даму сипаты
бойынша ағаш өсімдіктері
үш топқа бөлінеді: ағаштар, бұталар,
шырмауықтар.
Ағаш тәрізі
өсімдіктер
Ағаштар

Ұзындық түрлері
Д1 бірінші
көлемді
Д2
Д3
Д4

Ұзындығы, м
25 м-ден жоғары
15-25 м аралығы
10-15 м аралығы
10 м-ден төмен

Сурет 4.2- - Биіктігі бойынша ағаштар тобы

Жапырақтары бойынша ағаштар кең жапырақты (үйеңкі, бук, күл, эвкалипт
және т.б.), ұсақ жапырақты және қылқан жапырақты болып
бөлінеді.Жапырақтардың өмір сүру мерзіміне сәйкес-жапырақты және мәңгі
жасыл. Өмір сүру ұзақтығы бойынша ағаш өсімдіктері үш топқа бөлінеді:
берік ағаштар — 200 жылдан астам; орташа беріктік: ағаштар — 100-200
жыл; қысқа өмір сүретін: ағаштар — 100 жылдан аз. Тәждердің биіктігі мен
диаметрі бойынша ағаштар мен бұталардың көптеген жіктелуі бар. Олардың
барлығы аз немесе аз шартты. 4 тобы бар (сурет. 4.2).
Крона. Ағаштардың ені бойынша тәждің дамуы, әдетте, олардың биіктігімен
байланысты. Осы көрсеткіш бойынша 3 топ бөлінді (кесте.4.1).
Кесте 4.1 - Ағаш тәжінің диаметрі
Беріктік тобы
Тәждің мөлшері
I топ (бірінші дәрежелі
диаметрі 10 м-ден асатын тәжі
ағаштар)
(кең)
II топ (екінші дәрежелі
тәжі диаметрі 5-10 м (орташа)
ағаштар)
III топ (үшінші дәрежелі
диаметрі 2-5 м тәж (тар)
ағаштар)

Өсімдік түрі
клен остролистный,
кәдімгі алмұрт, далалық
үйеңкі;
кәдімгі шетен

Өсу жылдамдығы-ағаш өсімдіктерінің өте маңызды қасиеті. Тез өсетін
өсімдіктер сәндік әсер береді және қорғаныс қасиеттерін ертерек көрсетеді.
Осы көрсеткіш бойынша 3 топ бөлінді: тез өсетін - жылдық өсімі 1 м - ден
(терек) артық; орташа өсу-жылдық өсімі 0,5 – 1 м (емен), баяу өсетін-өсімі
0,5 м-ге дейін (шамшат).
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Бұталар. Жапырақтардың түріне қарай бұталар бөлінеді: жапырақты
(привет, форсития), жартылай мәңгі жасыл, мәңгі жасыл (бокс ағашы, қылқан
жапырақты). Биіктігі бойынша
Бұталы
3
м-ден
К1
бұталар 4 топқа жіктеледі (сурет.
жоғары
К2
4.3).
2-3 м аралығы
К3
Беріктік тұрғысынан бұталар 4
1-2 м аралығы
К4
топқа бөлінеді:
1 м-ден төмен
өте берік (100 және одан да көп
Сурет 4.3 - Биіктігі бойынша бұталар тобы
жыл); берік (50-100 жыл); орташа
беріктік (25-50 жыл); қысқа
мерзімді (25 жылға дейін)
Бұталардың тәжі. Бұталар үшін тәждің келесі диаметрлері қабылдануы
мүмкін: жоғары бұталарда — 3-5 м немесе одан көп, орташа биіктіктегі
бұталарда—1-3 м, төмен бұталарда—0,5 — 1 м.
4.1.2 Ағаш өсімдіктерінің тіршілік формалары
Өсімдіктердің тіршілік формасы-бұл өсімдіктер өмір бойы сыртқы
ортамен үйлесетін форма. Ағаш өсімдіктерінің барлық тіршілік формалары
екі бөлімге жатады: ағаш (ағаштар, бұталар, бұталар); жартылай ағаш
(бұталар, бұталар) [96].
Ағаштардың бірнеше түрлері бар - орман, бұта, жеміс және стланец
ағаштары. Орман типіндегі ағаштар өмір бойы бір діңгекдың болуымен
сипатталады, ол бүйір бұтақтардан ұзындығы мен қалыңдығының күрт
басымдылығын сақтайды (сурет.4.4 а).

А-Орман (емен)

Б-бұта тәрізді (кәдімгі
шетен)
Сурет 4. 4 - Әртүрлі ағаш түрлері

В-жеміс (үйеңкі) татар)

Бұталы типтегі ағаштар үшін бірнеше бұтақтардың болуы байқалды.
Дамушы келген спящих бүйрек, ұшы бас оқпан (Сур.4.4 Б). Бұл типтегі
ағаштар ағаштардан бұталарға (сұр алдер, тау күлі, орамалы қайың) өтпелі
формалар болып табылады.
Орманды дала немесе жеміс ағаштары, мысалы (сурет. 4.4 в). Діңгек
ерте бүйірлік бұтақтардан өсу басымдығын жоғалтады. Тәж топырақ бетіне
жақын жерде басталады (алма, өрік, қара өрік, қарапайым айва, татар және
приречный үйеңкі түрлері) [97].
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Сурет 4.5 - Балқарағай
ергежейлі

Ағаш – стланец (сурет. 4.5). Бас оқпан өте ерте
полегает жерге тамырын жайды. Қаңқа бұтақтары
да тамыр алуға қабілетті.
Бұталар-бірнеше немесе көп сабағы бар, көбінесе
қатар-қатар
өмір
сүретін
және
бір-бірін
алмастыратын өсімдіктер (сурет.4.6). Толығымен
тегістелген ұзартылған қашу бар бұталардың
арасында мыналар ерекшеленеді: тік (бөріқарақат,
бөртегүл,
бөріқарақат
түрлері),
жартылай
қоныстанған, өрмелегіш.

Бұташықтар. Бұл ағашты өсімдіктер,
оларда негізгі ось дамудың басында ғана болады.
Содан кейін көптеген ағаш бұтақтары пайда
болады. Жер үстіндегі осьтердің өмір сүру
ұзақтығы 5-10 жылдан аспайды. Өсімдіктердің
биіктігі 10-60 см. Бұталардың арасында мәңгі
жасыл (былғары, лингонберри, мүкжидек, аюлы,
сулы) және жапырақты (көкжидек, көкжидек)
басым.
Сурет 4.6 - Бұтаның құрылымы
4.1.3.Жартылай
ағаш
өсімдіктерінің
тіршілік формалары
Жартылай ағаш өсімдіктер шөптер мен ағаш өсімдіктері арасындағы
аралық пішінді білдіреді. Олардың ішінде бұталар мен бұталар, сондай-ақ
жартылай бұталар мен жартылай бұталар ерекшеленеді [97].
Бұталар-сабақтың тек төменгі бөлігі (≈ 1/5 ұзындығы) тегістелген
өсімдіктер, қашу шыңдары шөпті болып қалады және қыста кебеді. Жалпы
биіктігі 30-100 см.
Бұталар-жартылай ағашты өсімдіктер, олардың ұзындығының едәуір
бөлігінде ұзартылған қашу жыл сайын шөпті болып қалады және өледі. Жер
үсті осьтерінің тек базальды бөліктері сақталады және тегістеледі.
Өсімдіктердің биіктігі 25-30, кейде 70 см-ге дейін болуы мүмкін.
Ағаш жастық өсімдіктері (сурет.4.7) - көптеген
қысқа қашу, шамалы өсу, жапырақтардың күшті
азаюымен сипатталатын өсімдіктердің тіршілік
формасы. Жастықтың биіктігі 0,1-ден 1 м-ге
дейін. Олар өте қатал өмір сүру жағдайларында
өседі (шөл, тундра, таулы жерлер).
Лианалар-тірек айналасында оралған немесе
Сурет 4.7 - Ағаш жастық
тіркемелер,
антенналар
және
басқа
өсімдіктер
құрылғылардың
көмегімен
өсетін
ағаш
өсімдіктер. Сабақтарының ұзындығы 300 м дейін. Лианалар ағаш тәрізді
(жүзім, актинидия), сабағы 10 см-ден аспайтын бұта (древогубец, лимон,
жүзім), бұта (шырмауық), бұта (түнгі) болуы мүмкін.
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4.1.4. Ағаш өсімдіктерінің дамуына әсер ететін экологиялық
факторлардың түрлері
Экологиялық факторлардың негізгі түрлері: абиотикалық; биотикалық;
антропогендік [96].
Абиотикалық факторлар: а) климаттық — жарық, жылу, ауаның
құрамы мен қозғалысы, ылғал (жауын-шашын, топырақ пен ауаның
ылғалдылығы); б) эдафиялық немесе топырақ — топырақ, — топырақтың
механикалық және химиялық құрамы, олардың физикалық қасиеттері; в)
топографиялық немесе орографиялық-рельеф.
Биотикалық факторлар: а) фитогендік-тікелей (симбиоз, паразитизм)
және жанама (тіршілік ету ортасының өзгеруі — жарық, ылғал — жақын
өсімдіктердің есебінен); б) зоогендік — жануарлардың әсері (тамақтану,
таптау, тозаңдандыру).
Антропогендік факторлар-адамның өсімдіктерге олардың саналы түрде
өзгеру (селекция, будандастыру), Интродукция, шаруашылық қызмет
процесіндегі әсері.
Әр фактордың минимумы, максимумы және оптимумы бар.
4.1.5.Ағаш өсімдіктерінің түрлері мен түрлері
Ауқымы (лат. area: аудан, аудан, кеңістік) - белгілі бір таксонның жер
бетіндегі табиғи таралу және даму аймағы (түрі, тегі және т. Барлық
континенттерде кең таралған өсімдіктер космополиттер деп аталады
(мысалы, дәрілік одуванчика). Бір аймақта кездесетін түрлер эндемикалық
деп аталады, мысалы, Батыс Тянь-Шань тауларында тұқым шыршасы
сияқты. Қазақстанда эндемикалық өсімдіктердің 730-дан астам түрі бар.
Қазақстанның оңтүстігінде Қаратау тауларында 165-170 түрі өседі.
Реликті өсімдіктер-бұл төрттік кезеңнен бізге
жеткен өсімдіктер. Мысалы, екі жақты
гинкго, жидек, понтиялық рододендрон.
Қазақстанда мұндай өсімдіктерге туранга
жатады
(сурет.4.8).
Туранга,
тограк,
туранговый терек, Евфрат терек – бәрі бірдей
ағаштың әртүрлі атаулары. "Алтын Емел"
қорығында бірнеше мың жылдық тарихы бар
4.8-сурет - Турангареликті Тұран тоғайы сақталған.
Қазақстанның реликті түрі
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Таралу түрлері. Ауқымы мөлшері мен конфигурациясында әртүрлі болуы
мүмкін.
Қатты,
жыртылған
және
ленталық
аймақтар
бар
(сурет.4.9).
Үздіксіз ареалдар
түрдің
біртұтас тіршілік ету ортасын
білдіреді, онда оның жеке
тұлғалары олар үшін қолайлы
белгілі бір жерлерде өседі.
Үзіліссіз (жыртылған) ареалдар Сурет 4.9 - Таралу аймағының түрлері
бұл бір-бірінен едәуір алыс
орналасқан екі немесе бірнеше учаскелерден тұратын өсімдіктердің таралу
аймағы, сондықтан популяциялар арасындағы байланысты мүлдем жояды.
Таспалы аудандар өзен аңғарларының жартасты жағалауларымен,
жағалауларымен (жайылмалы шалғындар, террастардағы қарағай ормандары,
мангралар және т.б.) шектелген.
Дақталған
таралу
аймағы-шағын
оқшауланған
учаскелерге
антропогендік әсер ету нәтижесінде бөлінген түрлердің таралу аймағы [99].
4.1.6.Ағаш өсімдіктерін жерсіндіру және жерсіндіру
Интродукция. Латынша " кіріспе "сөзі" кіріспе "дегенді білдіреді, бұл
жағдайда"өсімдіктерді дақылға енгізу". Өсімдік түрлерінің табиғи өсу
шеңберінен тыс ауысуы интродукция деп аталады, ал тасымалданатын
түрлер Интродукция немесе экзотикалық деп аталады. Өсімдіктердің жаңа
түрлерінің жаңа өмір сүру жағдайларына біртіндеп бейімделуі өсімдіктердің
акклиматизациясы деп аталады. Бұрын өсірілмеген жаңа өсімдіктерді
мәдениетке енгізу немесе оларды жергілікті табиғаттан мәдениетке беру
ботаникалық бақтармен айналысады [100]. Көгалдандыруда ең көп таралған
кіріспе. Қалалық екпелерде Солтүстік Америкадан, Еуропадан, Сібірден және
Қиыр Шығыстан енгізілген түрлер қолданылады. Мысалы, тікенді шырша,
қызыл емен, калинолистный везикулодник.
(сурет.4.10).

Тікенді шырша
Емен қызыл
Калинолистный везикулодник
Сурет 4.10- - Ағаш өсімдіктерінің жерсіндірілген түрлері
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4.1.7.
Өсімдіктердің
зкологиялық
топтары
су
режиміне,
құрғақшылыққа, жарыққа қатысты.
Барлық ағаш түрлерінің қалыпты дамуы үшін жарықтандырудың
қарқындылығы (жарық күші) және күннің ұзақтығы (жарықтандыру
ұзақтығы) негізгі мәнге ие[101].
Жарық сүйетін-ағашты өсімдіктер, олар қалыпты өсіп, гүлдеп, жеміс
бере алады, тек толық және тұрақты жарықта. Фотофилияның белгілері-тәж
арқылы, жоғары тартылған, қашудың күшті бұтақтары, инелер (жапырақтар)
кішкентай жарық.
Көлеңкеге төзімді түрлер-бұл көлеңкеге төзімді, бірақ жақсы өсетін
және толық жарықта өсетін ағаштар мен бұталар. Көлеңкеге төзімділік
белгілері: олар тығыз тәжмен сипатталады, өте төмен түсірілген; көлденең
орналасқан үлкен жапырақ жүздері. Көлеңкелерді жақсы көретін түрлер-бұл
толық және тұрақты көлеңкеде қалыпты өсіп, гүлдеп, жеміс бере алатын
ағаш өсімдіктер (жапондық аукуба, тамырлы гардения, Биля магониясы және
т.б.).
Құрғақшылыққа төзімділік - өсімдіктердің ұзақ құрғақ кезеңдерге,
дегидратацияға және қызып кетуге төзімділігі, өнімділіктің ең аз
төмендеуімен. Суға қатысты үш морфологиялық топ бөлінеді: ксерофиттер,
гигрофиттер, мезофиттер. Ағаш өсімдіктерінің арасында гидрофиттер жоқ
[101].
Қысқы төзімділікке сәйкес (күзден бастап вегетация басталғанға дейін
демалыстағы стресстік температураның барлық кешеніне төтеп беру
мүмкіндігі)
ағаш
өсімдіктері
5
топқа
бөлінеді:
өте
аязға
төзімді. Температураның -35 -50°С дейін және одан төмен ұзақ төмендеуіне
шыдайды; аязға төзімді-температураның --25 - 350С дейін ұзақ төмендеуіне
шыдайды; аязға төзімді емес - температураның -15 -25°С дейін ұзақ
төмендеуіне шыдайды; аязға төзімді емес - температураның -10 -15°С дейін
қысқа мерзімді төмендеуіне шыдайды; аязға төзімді емес жыныстартемператураның -10°С төмен емес қысқа мерзімді төмендеуіне ғана шыдайды
[102].
Аязға төзімділік-аязға зақым келтірместен төзу мүмкіндігі. Сондықтан
ағаш өсімдіктері 3 топқа бөлінеді: сезімтал – күл, шырша, бук;
салыстырмалы тұрақты - үйеңкі, балқарағай, қарағай; тұрақты - қайың,
көктерек, алдер [103].
Сәндік көгалдандыруда қысқы және көктемгі су тасқынына төтеп бере
алатын ағаш түрлері белгілі бір мәнге ие. Талдар отбасының өкілдері су
тасқынына жақсы төзеді.
Ағаш өсімдіктерінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етудегі
топырақтың рөлі көп қырлы. Топыраққа қатысты ағаштардың экологиялық
топтары 4.11-суретте көрсетілген.
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Топырақ құнарлылығына деген
сұранысқа сәйкес сәндік ағаш
түрлері үш топқа бөлінеді:
талап етілетін — тек қарашірік
пен
минералдарға
бай
құмдақтарда, саздақтарда және
черноземаларда жақсы дамиды;
орташа талап етілетін тау
жыныстары салыстырмалы түрде
бай
емес
құмды
және
подзоликалық
топырақтарда
өседі; топыраққа қажет емес тау
жыныстары нашар топырақтарда
өседі.
Қалыпты
жел
Сурет 4. 11 - Өсімдіктердің топыраққа қатысты
жағдайларында желге төзімді
экологиялық топтары
тұқымдарға тамыр жүйесі жақсы
дамыған түрлер жатады - жапырақты: бук, гледичия, емен, жеуге жарамды
каштан, өткір жапырақты үйеңкі, ақ және қара терек; мәңгі жасыл: тас емен,
асыл лавр магнолия ірі гүлді; қылқан жапырақты балқарағай, балқарағай,
шырша, қарағай, Ю. Жел – Үстірт тамыр жүйесі бар шырша.
Ағаш өсімдіктерінің сәндік көрінісіне тікелей желдің режимі әсер етеді.
Кем дегенде перспективалы ветроломные – әлсіз оқпанмен (үйеңкі,
самырсын, қарағай)[104].
Бақылау сұрақтары
1 Ағаштың қандай ерекше қасиеттері бар?
2.Ағаштардың өмір сүру ұзақтығы қандай?
3.Қандай өсімдіктер тез өседі?
4.Жеміс түріндегі ағаштарға не тән?
5.Ағаштар, бұталар мен бұталардың айырмашылығы неде?
6.Абиотикалық факторларға не жатпайды?
7.Антропогендік фактор нені білдіреді?
8.Қандай өсімдіктер эндемикалық деп аталады?
9.Интродукция деген не?
10 Ағаш өсімдіктері қыстың қаттылығында қалай ерекшеленеді?
11. Желмен сынған өсімдіктерге не тән?
Практикалық жұмыс Ағаштың, бұтаның, бұтаның құрылымын
сызыңыз
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4.2. Сәндік дендрология негіздері
4.2.1 Ағаш өсімдіктерінің тәжі пішінінің ботаникалық ерекшеліктері
Тәжі-өсімдіктің жоғарғы
бөлігіндегі бұтақтар мен
жапырақтардың
жиынтығы, магистралды
бірінші
тармақтан
ағаштың немесе бұтаның
жоғарғы жағына дейін
жалғастырады
[105].
Крон түрі бойынша 2
топ бөлінді (сурет.4.12),
біріншісі
тұрақты
саябақтарда,
екіншісі
ландшафттарда
қолданылады
[106].
Сурет 4.12 - Ағаш тәждерінің түрлері
Тұрақты
түрге
симметрия осі бар айқын геометриялық контурлары бар тәждер кіреді, олар
сызықтық көше екпелері үшін, сондай-ақ партерлер мен кішігірім
учаскелерді жобалау үшін тамаша материал болып табылады. Тұрақты емес
тәждер симметрия осінен айырылған бұлыңғыр, көркем құрылымға ие. Олар
геометриялық пішіндердің ауырлығын көлеңкелеу, бақшаға табиғи көрініс
беру үшін қолданылады.
Тәждің сәнділігі көбінесе оның тығыздығына байланысты-бұтақтардың
тығыздығымен және қашу жапырақтарының дәрежесімен анықталатын"
жоба". Тәжі тығыз (монолитті, массивті) орташа тығыздықта және
ашық(өтпелі) болуы мүмкін. Массивтік, тығыз-бос орындар 25% - дан
аспайды; орташа тығыздықтағы - бос орындар 25-50% - ды құрайды; жеңіл,
ашық жұмыс-Бос орындар 50% - дан асады [107]. Тығыз тәждер, өз
кезегінде, тығыз жинақы болып бөлінеді - жылқы каштан (сурет.4.13 А),
онда бүкіл тәжі біртұтас тұтасады, ал тығыз бөлек компакт – кішкентай
қарағай (сурет.4.13) бірнеше жеке тығыз массалардан тұратын бұтақтар мен
жапырақтар. Қайыңның орташа тығыздығы жылайды (сурет.4.13 В), тар
жапырақты сорғыштағы жеңіл кеуекті құрылым (сурет.4.13 г).

А-жылқы Каштан

Б-Кіші Қарағай

Жылы – қайың
жылауық

Тар жапырақты лох
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4.2.2.Жапырақ пішінінің ботаникалық ерекшеліктері
Жапырақтың ботаникалық сипаттамаларына мыналар жатады: пішіні,
құрылымы, түсі, сондай-ақ жапырақтардың гүлдену және құлау уақыты
[104;105;108]. Мөлшеріне байланысты жапырақтары үш топты құрайды:
үлкен, ұзындығы 40 см - ден асады-половния (сурет.4.14), орташа — 10-20 см
(киіз жөке, қара терек, тау күлі); ұсақ — 10 см-ге дейін (спирея, тар жапырақ
сорғыш, сыпырғыш) [109].
Өсімдіктердің сәнділігіне жапырақ пышағының
беті (құрылымы) әсер етеді. Бұл көрсеткіш
бойынша ағаш өсімдіктерінің жапырақтары 5
топқа бөлінеді. Жапырақ магония сияқты тегіс
және жылтыр болуы керек; күңгірт, бөртегүл
сияқты тегіс; мамық қайың тәрізді ірі немесе
жасарған; шырыш тәрізді мыжылған немесе
балауыз тәрізді бұдырлы.
Сурет 4.14 - Пауловния
Түсі ашық жасыл, жасыл, қою жасыл,
жапырағы
сұр-жасыл, көкшіл-жасыл. Жапырақтардың
гүлденуі мен құлауы кезінде ерте және кеш түсетін жапырақтары бар ағаш
түрлері бөлінеді; ерте және кеш құлаған жапырақтары бар ағаш түрлері.
Күзде жапырақтардың түсі әсіресе сәндік. Ол барлық реңктерде болуы
мүмкін: сары, қызыл, қоңыр.
Жапырақтың барлық осы сипаттамалары өсімдіктің сәнділігін
анықтауда және оны көгалдандыруда қолдануда үлкен маңызға ие.
4.2.3.Гүл пішінінің ботаникалық ерекшеліктері, гүлдену уақыты мен
ұзақтығы бойынша ағаш түрлерінің тобы
Бау-бақша екпелері үшін белгілі бір ағаш түрлерін таңдағанда, гүлдер
маңызды, кейде шешуші сәндік бөлшек болып табылады. Гүлдердің сәндік
қасиеттері пішінмен анықталады. мөлшері, түсі, иісі [104;105;110].
Гүлдің пішіні өсімдікке тиесілі әр
отбасына тән. Мысалы, ақ акация гүлі
бұршақ
тұқымдастарындағы
көбелектер
субфамилиясына
тән
құрылымға ие (сурет.4.15).
Гүлдер қарапайым және Терри болуы
мүмкін, екіншісі жоғары бағаланады.
Гүлдердің мөлшері де маңызды. Соцветия мөлшері бойынша келесі
топтарға бөлуге болады: а) өте
үлкен—мөлшері 20 — дан 30 см—ге
дейін; б) үлкен-мөлшері 10-нан 20 смге дейін; в) кішкентайларыменмөлшері 10 см-ге дейін.
Гүлдердің түсі олардың сәндік
Сурет 4.15 - Ақ акация гүлінің құрылымы
әсерінде өте маңызды рөл атқарады. 124

Түсі өте әртүрлі: ақ, сары қызғылт сары, қызыл, қызғылт жасыл, көк, көк,
күлгін, күлгін және әртүрлі реңктер мен осы түстердің комбинациясы.
Ағаш өсімдіктерін ландшафт композицияларына қосқан кезде
гүлдердің иісін ескеру керек, өйткені олар адамдарға жағымды әсер етіп қана
қоймай, адамдарда аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін.
Гүлдену кезінде ағаш түрлері көктемгі гүлдену және жазғы Гүлдену
өсімдіктеріне бөлінеді, Гүлдену ұзақтығы үлкен мәнге ие. Осы негізде бір —
екі апта бойы гүлдейтін және ұзақ гүлденетін қысқа гүлді өсімдіктер
ерекшеленеді, оларда бұл кезең 1,5— 2 айға созылады [111].
4.2.4. Ағаш өсімдіктерінің жеміс сәнділігі, дің қабығының құрылымы
мен түсі бойынша ботаникалық ерекшеліктері [104;112].
Ағаш өсімдіктерінің жемістері түрі, пішіні, мөлшері және түсі бойынша
ерекшеленеді. Осы морфологиялық белгілерге сүйене отырып, ағаш
өсімдіктерінің белгілі бір түрге ботаникалық байланысы анықталады.
Жемістердің сәнділігі әсіресе күзгі және күзгі-қысқы кезеңдерде,
саябақтар мен бақтарда жапырақсыз өсімдіктердің сұр түсі басым бола
бастаған кезде маңызды. Қазіргі уақытта жарқын жемістер өсімдіктерге
ерекше тартымдылық береді. Ашық қызыл жемістері бар ең құнды
өсімдіктер, әсіресе егер олар қара қылқан жапырақты тұқымдармен
біріктірілсе. Сонымен қатар, көптеген өсімдіктерде жемістер олардың
сәнділігін төмендетеді (тау күлі, гортензия, бөртегүл, спирея, чубушники).
Бұл бұталардың сәндік келбетін жақсарту үшін гүлденуден кейін бірден
алынған жемістерді алып тастау керек.
Діңгекдың пішіні, діңгек мен бұтақтардың қабығының құрылымы мен
түсі жасыл кеңістікті жобалау кезінде ескерілуі керек маңызды сәндік сапа
болып табылады.
Пішіні бойынша тік және бұралған оймақгүл ажыратады. Ағаш
бұтақтарының беті тегіс, орамалы және түйнек тәрізді.

Шие емен

Шығыс сикаморы
Бархат амурский
Сурет 4.16 - Түрлі ағаштардың қабығының түсі

Қабықтың түсі. Бұл ағаш түрлерінің ерекше белгілерінің бірі
(сурет.4.16). Негізінен сұр және қоңыр түстің әр түрлі реңктері қара түске
дейін, әсіресе ылғалды болған кезде басым болады. Алайда, белгілі бір
тұқымның сәндік сипаттамасын жасау кезінде ескеру қажет ашық түстер бар:
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ақ – көптеген қайыңдарда, ақшыл-сары – жеке қарағайларда, көкшіл – Бунге
қарағайында.
Көптеген ағаш түрлерінде
бұтақтар мен бұтақтарда
тікенектер бар, кейде өте
әсерлі, мысалы, гледичия,
акация
(сурет.
4.17),
бөріқарақат.
Сәндік
көгалдандыру тәжірибесінде
мұны есте сақтау керек және
олардың жолдарға жақын
Гледичия
Акация
орналасуына жол бермеу
4.17-сурет - Тікенегі бар ағаштар
керек.
4.2.5.Ағаштар мен бұталардың тәжін қалыптастыру
Ағаштарды кесу (сурет.4.18) - бұл келесі
мақсаттарды көздейтін хирургиялық
операцияның бір түрі:
* тәжді қалыптастыру * құрғақ,
зақымдалған қашуды жою
* өсімдіктердің өсуін реттеңіз. Кесу
уақыты. Ағаш кесудің ең жақсы уақытыСурет 4.18 - Ағаштарды кесу
ұйқысыз кезең.
Ағаштарды кесудің бірнеше әдісі бар-бұтақтарды қысқарту және бұтақтарды
жұқару. Бұтақтарды қысқарту бүйрекке немесе бүйір бұтаққа кесу арқылы
жүзеге асырылады, ал бұтақтарды жұқару сақинада жүзеге асырылады [113].
Кесудің үш түрі бар: қалыптау, санитарлық және жасарту.
Пішінді кесудің мақсаты-ағаштың немесе бұтаның жасанды пішінін
жасау (шар, текше, конус және т.б.). Санитарлық кесу кептіру, зақымдалған,
ауру қашу мен бұтақтарды алып тастау үшін жүзеге асырылады. Оны өткізеді
жыл сайын бүкіл өсу кезеңі. Қартаюға қарсы кесу өсу және жақсы жеміс беру
қабілетін жоғалтқан ескі ағаштар мен бұталардың жаңаруын ынталандыру
үшін қолданылады. Кесу әлсіз, орташа және күшті болуы мүмкін (сурет.4.19).
Кесу дәрежесі өсімдіктің түріне, оның жасына, тәждің жағдайына
байланысты.
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Сурет 4.19 - Раушан кесу дәрежесі

Қатты кесу кезінде 60-қа дейін алып тастаңыз...Жылдық қашу
ұзындығының 75%. Ағаштарды кесу көктемде, ақпан—наурыз айларында
жүзеге асырылады.
Орташа кесу кезінде қашу жылдық қашу ұзындығының 50%
қысқарады. Әлсіз кесу немесе қашуды қысу кезінде (25-тен
аспайды...жылдық өсімнің 30%, 2-3 бүршік), жас өсімдіктер [114].
Бұталар сонымен қатар қалыптау, санитарлық және қартаюға қарсы
кесуді
ажыратады
(сурет.4.20).
Қалыптауды кесу кезінде бұталардың
өсуі мен дамуының биологиясын
ескеру қажет [115].

Сурет 4.20 - Бұталарды қалыптап кесу

Бақылау сұрақтары
1.Тәждің қандай түрлері тұрақты түрге жатпайды?
2.Тығыз бүтін компактты крона немен сипатталады?
3.Көгалдандыруда ағаш өсімдіктерін пайдалану кезінде жапырақтың қандай
көрсеткіштерін ескеру керек?
4.Қандай гүлдермен ағаштар жоғары сәндік әсерге ие?
5. Қыста ағаштардың сәнділігін не күшейтеді?
6. Кесу не үшін жасалады?
7.Ағаштың немесе бұтаның жасанды пішінін жасау үшін қандай кесу
жүргізіледі?
Практикалық жұмыс. Тәждердің түрлерін сызыңыз, сәндік гүлдер
мен жемістермен ағаш өсімдіктеріне мысалдар келтіріңіз
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4.3. Қылқан жапырақты ағаштар мен бұталардың сипаттамасы
4.3.1.Қарағай тұқымдасына жататын түрлердің ботаникалық,
биологиялық ерекшеліктері және сәндік қасиеттері
Қазақстанда Қарағай тұқымдасының ең көп таралған түрлері - шырша,
қарағай, балқарағай.
Шырша. Қазақстанда кең таралған-Шренк шыршасы (сурет.4.21 А)
және сібір шыршасы.
Шыршаның ерекше белгілері: биіктігі 50 м дейін; тәжі пирамидалы,
бұтақтар төмен басталып, магистралды жабады; жалғыз қысқа өткір инелер
кішкентай (2 см-ге дейін), ұзартылған конустар [116;117].

А-Шренк Шыршасы

Б-кәдімгі қарағай
В-Еуропалық балқарағай
Сурет 4.21 - Қарағай отбасының өкілдері

Қарағай (Сурет.4.21 Б). 75 м биіктікке жетеді. Оның бұтақтары жоғары
көтеріліп, діңгекдың ортасынан жоғары басталып, оны толығымен
ашады.Діңгек тіпті сары түсті;қарағай инелері тығыз, көкшіл-жасыл, ұзын (4
см-ге дейін), жұптасып отырады; конустар қоңыр немесе қоңыр түсті
дөңгелек пішінді, ұзындығы 6 см жетеді [117].
Балқарағай (Сурет.4.21 В). Биіктігі 25-80 М. Жас ағаштардың тәжі
конус тәрізді, бірақ уақыт өте келе жұмыртқа тәрізді болады. Инелер
жанасуға жұмсақ, ашық-жасыл, ал күзде-ашық сары. Инелер күзде төгіліп,
ағаш жапырақты сияқты қыстайды. Конустар овоидті-конустық пішінді,
ұзындығы 6 см. Жас конустар күлгін түсті. Олар пісіп жатқанда қоңыр
реңкке ие болады [117;118].
Көбею. Тұқым арқылы.
Өсіру шарттары.Шырша көлеңкеге төзімді өсімдік болып саналады,
бірақ әлі де жақсы жарықтандыруды, ылғалды жерлерді және жеңіл сазды
және құмды топырақты жақсы көреді. Қарағай құмды топырақты жақсы
көреді. Өте жарық сүйетін, тіпті аздап қараңғылыққа төзбейді.
Құрғақшылыққа төзімді, аязға жақсы төзеді. Балқарағай жарық сүйетін.
морозостойка. Ол топыраққа қажет емес, бірақ құнарлы, жақсы құрғатылған
топырақта жақсы өседі. Емес көшіреді батпақтанудан.
4.3.2.Кипарис тұқымдасына жататын түрлердің ботаникалық,
биологиялық ерекшеліктері және сәндік қасиеттері
Кипарис отбасы. Ең көп таралған тюжа, арша, кипарис.
Туя. Ең танымал-Батыс туясы, кореялық бүктелген туя, жапондық туя
және т. б. (сурет.4.22 А). Биіктігі 15-20 м. Тәжі пирамида секілді немесе
овоидты.
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А-Батыс Туя

Б-қарапайым арша
В-кипарис мәңгі жасыл
Сурет 4.22 - Кипарис отбасының өкілдері

Жас кезіндегі қабығы кірпіш-қоңыр, тегіс, уақыт өте келе сұр-қоңырға
айналады. Инелер жұмсақ қабыршақты, жасыл және өте кішкентай,
ұзындығы 2-4 мм, қашуға мықтап басылған. Конустар да кішкентай,
ұзындығы шамамен 1 см, овоидті, пісіп, қоңырға айналады [117;119;120].
Арша. Көгалдандыруда аршаның көптеген түрлері қолданылады:
қарапайым, көлденең, казак, рок, Қытай және т. б.
Кәдімгі арша (сурет. 4.22 Б). Биіктігі 5 - 10 м, діңінің диаметрі 0,2 м-ге
дейін. Ұшар басы қалың, конусовидная. Қабығы сұр-қоңыр, қашу қызғылтқоңыр. Инелер инелер тәрізді, ұшты, ұзындығы 1,5 см-ге дейін, жасыл.
Конустар дөңгелек, диаметрі 0,6-0,9 см, жетілмеген - жасыл, жетілген көкшіл-қара, балауыз жабыны бар [117;121].
Кипарис.Ең көп таралған түрі - мәңгі жасыл кипарис (сурет. 4.22 В).
Биіктігі 30 м дейін, пирамида тәжі бар. Жапырақтары қара-жасыл. Инелері
хош иісті. Кипарис конустары кішкентай сұр-қоңыр (4 см-ге дейін) және
формасы допқа ұқсас [105;117;122].
Көбею. Тұқымдар мен жасыл кесінділер.
Өсіру шарттары. Боз арша светолюбива, бірақ шыдайды көлеңкелі
өсіру жағдайлары. Гигрофильді, бірақ құрғақтыққа төзімді. Арша жарық
сүйетін, бірақ көлеңкеде соншалықты сәтті болмаса да өсе алады. Топырақ
жағдайларына көнбіс, құрғақшылыққа төзімді. Ол газданудың жоғары
деңгейіне, күл мен шаңға төзбейді. Кипарис қатты аязға шыдамайды, тым
жоғары температура мен тым құрғақ ауаға шыдамайды. Сондықтан Алматы
жағдайында өсіру қиын.
4.3.3. Тис тұқымдасына жататын түрлердің ботаникалық,
биологиялық ерекшеліктері және сәндік қасиеттері
Ең танымал жидек (сурет.4.23), ол Ресейдің Қызыл кітабына енгізілген.
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Бұл ағаштың биіктігі 10-20 м. Тәжі қалың, овоидтіцилиндр тәрізді. Діңгек жіңішке қызыл-қоңыр
қабыршақты қабығы бар. Тегіс инелер ұзындығы 3 см
жетеді, ұшты, қою жасыл, ішкі беті сарғыш-жасыл.
Қылқан жапырақты конустардың орнына ол қызыл
түсті драпе жидектерін құрайды (демек, түрдің
атауы). Жас өскіндер, қабығы мен жапырақтары
адамдар мен кейбір үй жануарлары үшін улы
[105;123].
Сурет 4. 23 - Жидек
Көбею.Тұқымдар мен кесінділер.
Өсіру шарттары. Қылқан жапырақты түрлердің ең көлеңкеге төзімді
түрі, бірақ жарықтандырылған жерлерде жақсы дамиды. Төмен
температураға төзімді. Орташа ылғалдылық пен топырақ құнарлылығына
байланысты, бірақ дем алатын топырақты жақсы көреді. Ол судың
тоқырауына және қышқыл топырақтарға төзбейді.
4.3.4 Қылқан жапырақты ағаш өсімдіктерін отырғызудың
агротехникалық әдістері.
Қылқан жапырақты ағаш өсімдіктерін отырғызудың агротехникалық
әдістері белгілі бір ережелерге сәйкес жүзеге асырылады:
- қылқан жапырақты өсімдіктер жердің салыстырмалы ылғалдылығы бар,
бірақ өте ылғалды емес күндерде отырғызылуы керек;
- қазылған шұңқырға белгілі бір мөлшерде органикалық тыңайтқыш енгізу
керек;
- қону шұңқыры комадан 2 есе үлкен болуы керек және сүңгуірден кейін
комадағы тамырлар ойықтың жоғарғы жағынан 2,5 сантиметр төмен
болатындай мөлшерде болуы керек;
- шұңқырдың ені қону үшін жердің қоспасымен кесекті қоршауға мүмкіндік
беруі керек (қалыңдығы доп 7-ден 10 сантиметрге дейін болуы керек);
- шұңқырдың түбін жабатын отырғызу қоспасының шары кем дегенде 2,5
сантиметр болуы керек;
- егер өсімдік контейнерде болса, оны мол суарыңыз, контейнерді бір
жағынан кесіп, тамыр жүйесін жермен босатыңыз;
- келесі қадам - жердегі команы қону шұңқырына батыру және оны жер
қоспасымен Мұқият ұйықтау;
кейін жоғарыда сипатталған барлық манипуляциялар керек уплотнить землю
айналасында өсімдіктер мен шыланған оның некеге тіркелу өтінімін
берушіге келесілер.
Отырғызудан кейінгі күтім. Құрғақ жазда бір маусымда 2-3 рет суару
және кешке аптасына бір рет бүрку ұсынылады. 5-8 см қабаты бар
шымтезекпен, қабығымен немесе үгінділермен таяз қопсыту және
мульчирование ұсынылады. Ересек өсімдіктер аязға төзімді. Отырғызғаннан
кейінгі алғашқы қыста жас өсімдіктердің инелерін қысқы және көктемгі
күннің күйіп қалуынан қорғау керек, оларды шырша бұтақтарымен немесе
крафт қағазымен жабады [124].
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Бақылау сұрақтары
1.Шыршаның қандай белгілері бар?
2.Шыршаны қарағайдан қалай ажыратуға болады?
3.Қыста инелер қандай өсімдікке түседі?
4.Шырша, қарағай, балқарағай конустарын қалай ажыратуға болады?
5. Туяға не тән?
6.туя, тисс және можжевельник жемістерін қалай ажыратуға болады?
7.Қылқан жапырақты қалай отырғызу керек?
Практикалық жұмыс. Инелер түрін, шырша, қарағай, балқарағайдағы
конустардың пішінін сызыңыз.
4.4. Ағаштар мен жапырақты бұталардың сипаттамасы
4.4.1.Ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері,
сермене, бөріқарақат, шамшат тұқымдастарына жататын түрлердің
таралуы және қолданылуы
Шисандра тұқымдасына Қиыр Шығыстың қылқан жапырақтыжапырақты ормандарында табиғи түрде таралған Қытай шисандра жатады.
Бұл сәндік ғана емес, сонымен қатар дәрілік маңызы бар.
Қытай шисандра (сурет. 4.24) биіктігі 5– 15 м, ал тәжінің диаметрі
кемінде 1,5 м жететін жапырақты бұйра лиана.
Ескі жүзімнің қашуының қабығы мыжылған,
қара қоңыр. Жапырақтары қызыл тамырлары
бар қара-жасыл. Гүлдер ақ, диаметрі шамамен 2
см болатын жалғыз балауыз. Гүлдеп, мамыр
айында. Жемістер шырынды қызыл. Жидектер
қыркүйек айында піседі.
Көбею. Табиғи жағдайда-тұқым, мәдениетте
Сурет 4.24 - Қытай Магнолия
тұқым, бірақ көбінесе вегетативті жолменжүзімі
тамырлы ұрпақтардың көмегімен.
Өсіру шарттары. Ол күн шуақты жерлерді, құнарлы, жақсы
ұрықтандырылған және құрғатылған жерлерді бейтарап немесе аздап
қышқыл реакциясы бар, жер асты суларының аздығымен жақсы көреді.
Ылғал сүйетін өсімдік. Белсенді жеміс беру кезеңінде ол көптеген тамыр
өсінділерін береді, сондықтан оны кесу керек. Байлау қажет. [125;126].
Пайдалану. Қытай Магнолия жүзімі бақша учаскелеріне жеміс беру
үшін ғана емес, сонымен қатар безендіру үшін де отырғызылады.
Жапырақтары бар газебо, рельс, Арка, "жасыл қабырғалар"әсіресе әсерлі
көрінеді.
Бөріқарақат отбасы. Отбасының ең үлкен тұқымы-бөріқарақат,
шамамен 580 түрден тұрады [126]. Мәдениетте ең көп таралған-қарапайым
бөріқарақат, Тунберг бөріқарақат, Амур бөріқарақат, Сібір бөріқарақат.
Қазақстанда бөріқарақат, Қарқаралы, Іле өседі.
Кәдімгі бөріқарақат (сурет.4.25 А). Түрдің табиғи таралу аймағыАлдыңғы Азия, Закавказье, Орталық, Шығыс және Оңтүстік Еуропа[127].
Биіктігі 2,5 м дейін бұта. Тәждің пішіні: тығыз, тармақталған, тік өсінділері
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бар, жасына қарай доғалы. Жапырақтары обоват немесе эллиптикалық.
Гүлдер сары, гүлшоғырға жиналған щетка. Жемісі-жидек, ұзынэллиптикалық, ашық қызыл немесе күлгін, ұзындығы 12 мм-ге дейін,
қышқыл дәмге ие.

А-кәдімгі бөріқарақат

Б-Іле бөріқарақат
Қарқаралы у - бөріқарақаты
Сурет 4.25 - Бөріқарақат түрлері

Іле бөріқарақат (сурет.4.25 Б ). Түр КСРО Қызыл кітабына 1978
жылдан бастап және Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Шарын
қорықшасында (Сарытоғай шатқалы) қорғалады. Биіктігі 3 м дейін бұта.
Қашу қызғылт-қоңыр, тікенектер сары, үш бөліктен тұрады. Жапырақтары
былғары, жылтыр, лансолат-лоб тәрізді. Гүлдері сары, бүршіктерінде
қызғылт. Жемістер кішкентай, дөңгелек, мөлдір, ашық түсті. Мамыр айында
гүлдейді, жемістер қыркүйекте піседі [128].
Қарқаралы бөріқарақат (сурет.4.25 В). Сирек, тар эндемикалық
Орталық Қазақстан реликті түрі. Қарқаралы тауларында ғана кездеседі. Түр
КСРО Қызыл кітабына 1978 жылдан бастап және Қазақ КСР Қызыл кітабына
енгізілген.
Биіктігі 0,7—2 м дейін бұта, оның бұтақтары сұр қабығымен жабылған.
Соцветия-5-9 сары гүлдері бар кішкентай гүлді щетка. Жемістер ұзынобоват, ашық қызыл, бір тұқымды немесе жартылай тұқымсыз. Қорғауға
жатады.
Көбею. Тұқымдар, жасыл кесінділер, бұтақталған кесінділер, бұтаның
бөлінуі.
Кәдімгі бөріқарақат өсіру шарттары. Көнбіс, суық ұстаушы жапқыштар
керек, ыстыққа төзімді, желге төзімді. Қарашірік топырақтарын жақсы
көреді.Кесу кезінде жақсы өседі.
Пайдалану. Кәдімгі бөріқарақат жеміс өсімдігі ретінде, ал хеджирлеуді
жасау үшін көгалдандыруда таспа құрттары ретінде қолданылады.
Самшит тұқымдастары. Ең көп таралған- самшит ағашы. Ресейде,
Кавказдың Қара теңіз жағалауында, орта және төменгі тау белдеуінің
өсінділерінде кездесетін бір реликті самшит ағашы – Колхид ағашы өседі.
Бұл сирек кездесетін реликті өсімдік, Ресей Федерациясының Қызыл
кітабына енгізілген, максималды биіктігі 15-20 м. Қалың әдемі тәжі, жылтыр
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жапырақтары үшін бағаланады, әсіресе шаш қиюға жақсы төзеді (сурет.
4.26). Ол өте баяу өсуімен сипатталады [105;129].
Көбею. Табиғатта ол тұқымдармен,
кесу арқылы мәдениетпен таралады.
Өсіру шарттары. Өте көлеңкеге
төзімді, сонымен қатар термофильді
баяу
өсетін
өсімдік.
Алматы
жағдайында қыста қатты қатып
қалады.
Осыған
байланысты
пайдалануға көгалдандыру орынсыз.
Пайдалану. Қазақстан үшін боксты
пайдалану негізінен фитодизайнда
немесе қысқы уақытта жылыжайларда
сақталатын
горшок
мәдениетінде
Сурет 4.26 – колхид самшиті
мүмкін.
4.4.2.Қарағаш, тұт, бук тұқымдастарына жататын түрлердің
ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері, таралу
аймағы және қолданылуы
Қарағаш тұқымдастары 9 түрлі, бастысы - Шегіршін. Өкілдері түрлі
шегіршін белгілі астында атаулары ильма, ағаш қабығынан, карагачи. Ең көп
таралған қарағай Тегіс немесе қарапайым (сурет. 4.27). Тегіс қарағай бүкіл
Еуропада, Кавказда, Кіші Азияда және Оралда (Челябі және Свердлов
облысы), сондай-ақ Қазақстанда өседі. Биіктігі 40 метрге дейін ағаш. Крон
кең цилиндр тәрізді. Қабығы қоңырқоңыр, жапырақтары сопақша, ұшы ұшты,
түбінде қатты тең емес қара-жасыл түсті
(төменде
жеңілірек).
Қарағай
жапырақтары гүлденгенге дейін сәуір —
мамыр айларында тегіс гүлдейді. Жемістер
ұзын сабақтарына байланған [126;130].
Көбею. Тұқым арқылы негізгі әдіс, бірақ
кесу мүмкін.
Өсіру шарттары. Қарағай аязға төзімді,
құрғақ ауа мен құрғақшылыққа төзімді,
желге төзімді. Көлеңкеге төзімді, бірақ
жақсы
жарықтандырылған
жерлерді
жақсы көреді. Ол терең, борпылдақ,
жоғары гумусты, ылғалды, қышқыл
Сурет 4.27 -Қарағай тегіс
топырақты жақсы көреді. Суару қалыпты.
Пайдалану. Аллеялар мен қарапайым екпелер жасау.
Тұт тұқымдасының 1500-ден астам түрі бар (60-80 ұрпақ), негізінен
Тропик пен субтропикада[126].Көптеген елдерде олар інжір, тұт, маклюра
және т.б. өсіреді,олардың көпшілігі сүт шырынын шығарады.
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Тұт, тұт ағашы (сурет. 4.28 ). Екі түрі - ақ тұт және қара тұт— Ресейдің
оңтүстігінде кеңінен өсіріледі [109;131].
10 -30 м-ге дейін өсетін ағаш. Тәждің
пішіні шатыр тәрізді жапырақтары
ұзындығы 7-ден 15 см-ге дейін, жүрек
тәрізді, беті жылтыр және өрнектелген
тамырлары бар лобтар түрінде. Гүлдер
түсініксіз, кішкентай. Жемісі майлы,
ұзындығы 2-3 см, қызылдан қою күлгінге
дейін немесе ақ түске дейін, жеуге
жарамды-кейбір түрлерінде тәтті [109].
Көбею. Тұқымдармен, сондай ― ақ
вегетативті-егу, ұрпақтар, лигированные
және жасыл кесінділер, қабаттар.
Өсіру шарттары. Тұт жарық сүйетін,
ыстыққа төзімді, құрғақшылыққа төзімді,
бірақ қысқа төзімді, әсіресе қара тұт.
Сурет 4.28 - Тұт ағашы
Осыған
байланысты
оларды
Қазақстанның оңтүстігінде пайдалану қиын.
Пайдалану. Тұттың негізгі мақсаты, ең алдымен, табиғи жібек жіптері
алынған
кокондардан
алынған
жібек
құртының
личинкаларын
жапырақтарымен тамақтандырумен байланысты.
Бук Отбасы. Каштан мен еменнің екі ұрпағының ең танымал өкілдері.
Каштан тұқымына ірі ағаштардың 10-12 түрі, Жерорта теңізі, Кавказ,
Шығыс Азия және Солтүстік Американың тұрғындары кіреді. Мәдениетте
бірнеше түрі қолданылады, бірақ ең көп таралған жылқы каштаны [126].
Жылқы каштаны (сурет.4.29).
Биіктігі
25
м
жететін
жапырақты
ағаш.Жапырақтары үлкен, күрделі 5-7 пальма
тәрізді, ұзын жапырақшалары бар. Олар тығыз
тәжді құрайды Шоғырлары үлкен, пирамида
тәрізді щеткалар түрінде. Гүлдері қоңырау
тәрізді, 2 см-ге дейін [132].
Гүлдеу мамырда-маусымда.
Көбею. Тұқымдар, тамырлы ұрпақтар, сондайақ кесінділер мен бұрмалар арқылы.
Өсіру шарттары. Өте жарық сүйетін және
термофильді, топырақ құнарлылығын талап
етеді. Бүкіл вегетация кезеңінде өте сәндік.
Алматы қаласының жағдайында каштан
Сурет 4.29 - Жылқы каштаны
молмен қатты бұзылады.
Пайдалану. Аллея құру, қарапайым қону, солитер ретінде.
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Емен. Дақылда еменнің 43 түрі өсіріледі. Ең танымалы - емен (жазғы).
(Сур.4.30). Қолайлы жағдайларда ол биіктігі 40 м-ге дейін және диаметрі 1 мден асады. Тәжі күшті, еркін кең иінді. Жас кезіндегі қабығы тегіс, сұрғылт,
жылтыр, қартайғанда — қалың, терең жарқыраған. Жапырақтары қарапайым,
былғары қара-жасыл. Күзде олар сары түске боялған. Гүлдер кішкентай,
түсініксіз. Гүлдену: мамыр айында жапырақтардың гүлденуімен қатар.
Көбею. Желудями, пневой бұтақтарымен көбейеді, сирек корневыми
отпрысками.
Өсіру шарттары.Қыста төзімді, жарық сүйетін,
желге төзімді. Топырақ құнарлылығына өте қажет.
Ол құрғақ ауаны жақсы өткізеді. Қала ортасының
жағдайына және кәсіпорындардың өнеркәсіптік
аймағына емен жоғары төзімділік дәрежесін
көрсетеді [105;126;133].
4.4.3.Қайың,
жаңғақ,
тамарикс,
тал
Сурет 4.30 - Шие емен
тұқымдастарына
жататын
түрлердің
ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері, таралу
аймағы және қолданылуы
Қайың тұқымдасы. Отбасының ең танымал өкілдері-қайың, алдер,
фундук.
Қайың тұқымдасының 119 түрі мен будандары бар [134].
Көгалдандыруда ең танымал қайың ілулі, қайың пушистый.
Қайың ілулі, сулы немесе жылайды (сурет.4.31 А). Ол бүкіл Еуропада,
алдыңғы
және
Орталық
Азияда таралған. Ағаштың
биіктігі
20-30
м.
Жас
ағаштардың қабығы қоңыр, ал
сегізден он жасқа дейін ақ
болады. Тәжі ашық бұтақтары
бар
ашық.
Жапырақтары
үшбұрышты-гауһар
тәрізді,
сына тәрізді негізі бар, тегіс.
Гүлдер кішкентай, түсініксіз,
А-Сулы қайың
B-пушистый қайың
сәндік құндылыққа ие емес.
Сурет 4.31 - Қайың түрлері
Ол
жапырақтардың
гүлденуімен бір уақытта гүлдейді.
Пушистый қайың (сурет. 4.31 Б). Бұтақтары жоғары қарай жайылған,
тегіс ақ немесе сұрғылт қабығы және жас өскіндері бар тік діңгекды ағаш
[105;109;126;135].
Көбею.Тұқым.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін қыста құрғақшылыққа төзімді
өсімдіктер. Олар топыраққа қажет емес, бірақ жаңа құмды және сазды
топырақтарда жақсы өседі. Суару мол. Кесу тек демалыс кезеңінде ғана
рұқсат етіледі, ол түтін мен газға өте төзімді емес. Ол топырақтың
тығыздалуына төтеп бермейді, тамыр мойны тереңдеген кезде ол тез кебеді.
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Пайдалану.Топтық және жалғыз қону үшін, тоғайлар, аллеялар арқылы.
Алдер Тұқымдасы. Қара және сұр алдердің екі түрі жиі кездеседі. Олар
ұқсас
жағдайларда
өседі.
Ағаштар
өздерінің
сырғаларына,
"стендтерге"жапырақ бүршіктеріне ұқсайды. Олар қабықтың түсі мен
жапырақтардың орналасуында ерекшеленеді. Қара алдерде қабығы қара
қоңыр, жапырақтары қарама – қарсы, ал сұр алдерде қабығы сұр,
жапырақтары кезектесіп орналасады. Алдер қара, немесе жабысқақ Алдер
немесе Еуропалық Алдер (сурет.4.32 А). Ресей Федерациясының еуропалық
бөлігінде, Кавказда, Батыс Сібірде және Орта Азияда таралған. Биіктігі 2530 м. Тәжі кең конус тәрізді. Қабығы қара қоңыр, жарықтары бар. Бұтақтар
сәл жылайды. Жас жапырақтары дөңгелек ашық жасыл, жабысқақ. Наурызсәуір айларында гүлдейді.
Сұр алдер (сурет.4.32 Б)
Ресейдің
еуропалық
бөлігінде, Батыс Сібірде,
Кавказда, Батыс Еуропада,
Солтүстік
Америкада
таралған. 10 м дейін Тәжі тар
овоидті, тығыз. Қабығы сұр.
Жапырақтары жоғарыда қаражасыл, төменде сұр-жасыл.
Көбею.
Негізінен
А-қара Алдер
Б-сұр Қандыағаш
пневматикалық қашу, сондайСурет 4.32 - Алдер түрлері
ақ
тұқымдар,
жасыл,
лигированные кесінділер.
Өсіру шарттары. Алдер қара қыста төзімді, жарық сүйетін гигрофильді
өсімдік. Топырақ ылғалды, құрғатылған болуы керек. Су қоймаларының
жағасында отырғызу ұсынылады. Алдер сұр қыста төзімді, көлеңкеге төзімді,
бірақ жақсы жарықтандырылған жерлерді жақсы көреді. Топырақ қара
алдерге қарағанда аз талап етіледі. Батпақтану қара алдерге қарағанда жақсы
төзімді. Ол кальцийлі, ылғалды топырақты және еркін тұруды жақсы көреді
[105;129;126;136].
Пайдалану.Хеджирлеу, шеттерде, беткейлерді нығайту, су қоймасының
жағасы.
Фундук Тұқымы.Жалпы жаңғақ (Фундук) ең көп таралған және
экономикалық маңызы бар. Еуропада, Кавказда және Орта Шығыста
таралған.
Жалпы жаңғақ (сурет.4.33.) Жапырақты бұта немесе кішкентай
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Сурет 4.33 - Жалпы жаңғақ

биіктігі 10 м дейін ағаш. Тәжі
овоидті. Қабығы ашық, сұрқоңыр.Жапырақтары
дөңгелек,
қысқа ұшты, жоғарыда күңгірт, қою
жасыл, төменде жасыл. Жемісі
сопақша немесе сфералық жаңғақ,
ұзындығы шамамен 2 см, қоңырау
тәрізді, ашық-жасыл, жасыл түсті
плюскаға салынған.
Гүлдену. Жапырақтары гүлденгенге

дейін ерте көктемде,
Көбею. Тұқымдар, қабаттар.
Өсіру шарттары. Теневынослива. Ол тікелей күн сәулесінен аулақ
болады, сондықтан ол сирек ашық, пісірілген Оңтүстік беткейлерде
орналасады. Ол жақсы ылғалданған, жаңа, құнарлы топырақты жақсы көреді
[126;137]. Пайдалану. Жаңғақ жемісті өсімдік.
Жаңғақ Отбасы. Отбасына 8 ұрпақ және алпыс түр кіреді. Жаңғақ
тұқымының 20 түрі бар. 8 Қазақстанда интродуцент ретінде жаңғақ (сурет)
өсіріледі.4.34). Грек жаңғағының туған жері-Иран. Биіктігі 30 м және
диаметрі 1 м-ден астам. Крона низкоопушенноя шатровидная. Жас кезіндегі
қабығы тегіс және жұқа, кейінірек ол сұр, қатты жарықтармен
ауыстырылады. Жапырақтары ұзындығы 20-40 см, ауыспалы, қауырсынсыз
[138].
Гүлдену. Мамыр, жапырақтары гүлденгеннен кейін
Көбею. Тұқым, егу арқылы өсіру шарттары. Біздің
аймақта жарық сүйетін, гигрофильді, төзімді емес
өсімдік бар. -15°C аяз оның жас өскіндері үшін
қауіпті, ал -25 кезінде...-30°C жаңғақ толығымен
қатып қалады. Жаңғақ топырақ жағдайына қажет.
Құрғақ тасты және ылғалды батпақты топырақтар
оған жарамсыз [105;139].
Пайдалану. Азық-түлік өсімдіктері ретінде құнды.
Қазақстанда жаңғақты өнеркәсіптік өсіру тек
Сурет 4.34 - Жаңғақ
оңтүстік облыстарда ғана мүмкін. Әдемі Саябақ
ағашы Ресейдің еуропалық бөлігінде көгалдандыруда қалай қолданылады.
Тамарикс немесе тарақ тұқымдасы. Отбасы Еуразия мен Африкада
кең таралған 4-5 ұрпақты қамтиды. Ауқымның солтүстік шекарасы
Скандинавияның солтүстік жағалауына жетеді, шығыста Қытайға енеді.
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Тарақ, немесе тамарикс, немесе моншақтар, Құдайдың ағашы кішкентай ағаштар мен бұталар. қамтитын 60-тан астам түрі, мекендейтін
Еуропа,
Африка
және
аридті
облыстарда
Азия.
Қазақстанда
жыңғыл[109;126;140] деген атпен белгілі.
Мәдениетте
ең
көп
таралған-көп
тармақталған тамарикс (сурет.4.35). Қысы
қатал аймақтарда максималды биіктігі 2 мге дейін шектелген бұта. Тамарикстің
бұтақтары шыбық тәрізді, түзу және жұқа.
Жапырақтары миниатюралық, қабыршақты,
жасыл түстің ерекше көкшіл реңі бар және
қылқан жапырақтарға ұқсайды. Гүлдену
кезеңінде ұзындығы 5 см-ге дейін қалың
тармақталған щеткалар жарты метрлік
күрделі паникулаларға жиналып, тәжге
нәзіктік береді.
Сурет 4.35 - Көп тармақты
Тамарикс
Гүлдену. Көктем.
Көбею. Тұқым.
Өсіру шарттары. Бұл жақсы желдетілетін, ашық жерлерді қажет ететін
жарық сүйетін бұталар.Әк реакциясы бар құмтас тастарында ең сәндік әсерге
қол жеткізіледі. Тұзды топырақта жақсы дамиды [141].
Пайдалану. Тамарикс орман қорғау жолақтарын жасау, борпылдақ
құмды, әсіресе тұзды құмды безендіру және бекіту үшін құнды.
Талдың отбасында 700-ге жуық түрдің 57-ге дейін ұрпағы бар.
Негізінен солтүстік жарты шарда қоңыржай аймақтарда таралған.Ең көп
таралған талдар, теректер.
Талдың Тегі.Солтүстік жарты шардың салқын аймақтарында таралған
550-ден астам түрі бар [142]. Олардың бірнешеуі ғана көгалдандыруда
кеңінен қолданылады. Бұл вавилондық тал,тұтас жапырақты,жіңішке
бағаналы, сойғыш, Матсудана және т. б.
Жылап тұрған тал немесе Вавилон (сурет.4.36 А) Қытайдан келеді.
Ағаш биіктігі 15 м-ден аспайды. Тәжі диаметрі 10 м-ге дейін жылайды.

А-тал жылап
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Б-Ива Матсудана
Сурет 4.36 - Талдың түрлері

Қашу жұқа, жерге ілулі, сарғыш-жасыл..Жапырақтары тар лансолатты,
ұшты, ұзындығы 16 см-ге дейін, ені 1-2 см. [109].Гүлдену жапырақтардың
гүлденуімен қатар жүреді. Жапырақтары гүлденгеннен кейін гүлдейді.
Тал Матсудана (Сурет.4.36 Б). Табиғатта Қытай мен Кореяда жиі
кездеседі. Стройное ағашы-ден 13 м биіктігі отырып, өрнектелген,
широкопирамидальной көлеңке түсіретін биік ағаштарды отырғызуға. Қашу
түзу, өсіп келе жатқан, жұқа, сарғыш-зәйтүн, кейінірек жалаңаш, қоңыр
болады. Жапырақтары тар-лансолатты, ұзындығы 10 см-ге дейін, ұзын
қырлы. Оның ерекше сәндік орамалы формасы бар — жылан тәрізді иілген,
өсіп келе жатқан, Зәйтүн-жасыл қашу, кең пирамида тәрізді ашық тәжі бар
төмен бұта түрінде өседі.
Көбею. Одревесневшими черенками
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін, төмен температураға сезімтал,
топырақтың құнарлылығы мен ылғалдылығын талап етеді. Құмды топырақ
пен саздауытты жақсы көреді. Су қоймасының жағасында отырғызу кезінде
жоғары сәндік әсерге жетеді [143].
Пайдалану. Талдар Орман мелиорациясы мен өрісті қорғауда кеңінен
қолданылады. Сәндік формалар көгалдандыру үшін сәтті қолданылады [144].
Терек тұқымдасы. Оның 95-тен астам түрі бар, олар 6 бөлімге бөлінеді.
Теректер Солтүстік жарты шардың қоңыржай аймақтарында Қытайдың
субтропикалық
аймақтарынан
бореалды
аймаққа
дейін
өседі.
Көгалдандыруда мен пирамида теректерін кеңінен қолданамын (сурет.4.37 А
).Оның ауқымы-Ауғанстан, Кіші Азия,Гималай. Діңгек түзу, биіктігі 40 м
дейін. Тәжі пирамида немесе тар пирамида, бұтақтар жоғарыға немесе көлбеу
жоғарыға бағытталған.
Жапырақтары
гауһар
тәрізді
немесе кең бұрышты. Гүлдері
біріктірілген сырғаларды [145].
Кәдімгі Көктерек немесе терек
дірілдейді (сурет.4.37 Б). Көктерек
биіктігі 35 м және диаметрі 1 м
жететін
бағаналы
діңгекмен
ерекшеленеді. Жас ағаштардың
қабығы тегіс, ашық жасыл немесе
жасыл-сұр.
Жапырақтары
дөңгелек немесе ромб тәрізді.
Көктерек гүлдейді-жапырақтары
А-пирамидалық
Б-терек дірілдейді
гүлденгенге дейін сәуір [126].
терек
Сурет 4.37 - Терек түрлері
Көбею. Теректер тұқымдармен,
кесінділермен, тамыр процестерімен және пневматикалық өсінділермен
таралады.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін, құрғақшылыққа төзімді аязға төзімді
өсімдіктер. Олар құнарлы, орташа ылғалды, бейтарап, сәл қышқыл
топырақты қажет етеді. Суару қалыпты. Ол судың тоқырауына және қатты
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кептірілген топыраққа төзбейді. Қалалық жағдайларға және газдың
ластануына оңай бейімделеді.
4.4.4.Ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері,
таралу аймағы және Актинидия, Көк бұталар, Жөке, гортензия, қарлыған
тұқымдастарына жататын түрлердің қолданылуы
Актинидиа тұқымдасына үш ұрпақ және 360-қа жуық түр кіреді.
Актинидия Тұқымдасы. Гималай мен Шығыс және Оңтүстік-Шығыс
Азияда таралған 40-қа жуық түрі бар [146]. Актинидии –бұл деревянистые
альпинистер с опадающими жапырағы. Гүлдері жалғыз.
Өнеркәсіптік маңызы Қытай актинидиясы (сурет.4.38).Бұл биіктігі 9 м
жететін
үлкен
лиана. Жапырақтары
құлаған,
ауыспалы,
ұзын
жапырақшаларда, ұзындығы 7,5—12,5 см. Гүлдер хош иісті, алдымен ақ,
содан кейін жапырақтары сарғайған кезде. Жемістер ұзыновоидті дерлік сфералық, әдетте диаметрі 5-6 см,
қоңыр, тығыз шашты. Целлюлоза жасыл, сирек
сары, ақ немесе қоңыр болады [147].
Көбею. Жасыл кесінділер, тұқымдар.
Өсіру шарттары. Қытай актинидиясы ең
термофильді өсімдік болып табылады және тек
субтропикалық
климатта,
елдің
оңтүстік
аймақтарында өседі, бұл жүзімнің аязға
төзімділігі 25 градустан төмен.
Пайдалану. Ол сәндік және жемісті өсімдік
Сурет 4.38 - Қытай
ретінде өсіріледі.
Актинидиясы
Көк бұталар тұқымдасы. Жалпы шығу саны
— 150. Отбасы өкілдері қышқыл топырақта өседі. Көк бұталар арасында
ерекше орынды ең кең екі тұқым алады — Рододендрон және Эрика,
олардың әрқайсысы сегіз жүзден астам түрді біріктіреді [148].
Рододендрон тұқымдасы Солтүстік жарты шардың қоңыржай және
субтропикалық аймақтарында таралған алты жүзден астам түрді біріктіреді.
Рододендрондардың типтік белгілері-қарапайым эллипсоид, лансолат, қашу
ұштарында шоғырланған жапырақтар. Рододендрондардағы гүлдер түрлі
түсті көп гүлді гүлшоғырларда жиналады [109]. Олардың палитрасында
қызғылт, күлгін, қызыл, сары және ақ түстер және, әрине, олардың әртүрлі
реңктері бар.
Рододендрондардың келесі түрлері сәндік көгалдандыруда ең танымал:
Рододендрон сары (сурет.4.39 а) биіктігі 70-90см жапырақты, жайқалған
бұта. Гүлдер жағымды хош иісі бар алтын сары. Ол көктемде жапырақтардың
гүлденуімен бір уақытта гүлдейді.
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А-Рододендрон сары
B - Рододендрон жапондық лосось
Сурет 4.39 - Рододендрондардың түрлері

Жапондық Рододендрон-биіктігі 70-90 см жапырақты бұта. Гүлдер
диаметрі 6-8 см юбка тәрізді қоңырау тәрізді, көбінесе сарғыш-қызыл, кейде
сары, лосось, кірпіш-қызыл, жағымды күшті хош иісі бар (сурет.4.39 Б).
Мамыр айында Жас жапырақтардың гүлденуімен бірге 25 күн ішінде
гүлдейді [149].
Көбею. Апикальды және жартылай боялған кесінділер. Тұқымдарды
көбейту будандастыру жұмыстарында қолданылады.
Өсіру шарттары.
Бұл түрлер қыста баспана қажет етпейді.
Рододендрондарды отырғызу үшін өте ыңғайлы орын – үлкен, ескі
ағаштардың астындағы жартылай көлеңке. Рододендрондарға қышқыл
топырақ пен жиі суару қажет.
Пайдалану.
Көгалдандыруда әр түрлі түсті рододендрондардың
көптеген сорттары жиі қолданылады. Оларды тұрақты және ландшафты
саябақтарға топтарға, таспа құрттарына отырғызуға болады.
Эрик Тегі (Сурет.4.40). Африкада, Жерорта теңізінде, Атлант
мұхитының аралдарында, Кавказда таралған бұталар мен бұталардың 860-тан
астам түрі. Бұл жұмсақ жасыл түсті инелер тәрізді кішкентай жапырақтармен
және қоңырау тәрізді гүлдермен мол гүлденумен сипатталатын мәңгі жасыл
бұта [150].
Көбею. Өсінділермен.
Өсіру шарттары. Эриканың көптеген түрлері
қышқыл, жақсы құрғатылған топырақ пен
ылғалдың көп мөлшерін жақсы көреді. Гүлденуден
кейін эриканы кесу ұсынылады.
Пайдалану.Кейбір
түрлер
гүлзарларда,
саябақтарда, жеке учаскелерде және т. б. сәндік
көгалдандыруда кеңінен қолданылады.
Cурет 4.40 - Сарқырама
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Жөке тұқымдасының 45-50 ұрпағы және 700-ге жуық түрі бар, олар негізінен
Азия, Америка, Африка және Австралияның тропикалық және
субтропикалық аймақтарында тұрады. Жөке тұқымдасы ағаштар мен ірі
бұталардың 45-ке жуық түрін біріктіреді [151]. Алматыда 2 түрі енгізілген.
Жүрек тәрізді жөке, немесе қысқы жөке, немесе ұсақ жапырақты жөке
(сурет. 4.41 А). Батыс Еуропада таралған. Биіктігі 30 (40) м-ге дейін
жапырақты ағаш, қуатты сфералық тәжі бар. Жапырақтары жұқа ұзын
жапырақшаларда, ұзындығы 5-9 см, үстінде қара-жасыл, төменде көкшілжасыл [109]. Маусым айында гүлдейді.
Дөңгелек
жапырақты
Жөке
(сурет.4.41 Б) Еуропа, Украина,
Молдова, Кавказ ормандарында
таралған. Биіктігі 40 м-ге дейін
ағаш, тығыз, кең пирамида тәжі бар.
Жапырақтары 14 см-ге дейін,
дөңгелек оватасы, үстінде қаражасыл, ішкі жағы сұр емес. Маусым
А-жүрек тәрізді жөке
Б-домалақ
айының
басында
кішкентай
жапырақты жөке
жапырақты жөкенен екі апта бұрын
Сурет 4. 41 - Жөке түрлері
гүлдейді [152].
Көбею.Тұқымдар, қабаттар, қашу, кесу, егу.
Өсіру шарттары. Көлеңкеге төзімді ағаштар, бірақ ашық күн ашық
жерде өсіруге болады. Топыраққа қажет емес. Жер бетіне жақын жер асты
суларына төзбейді. Ересек ағаштар құрғақшылыққа оңай төзеді, бірақ
көшеттер үнемі суаруды қажет етеді. [153;154].
Пайдалану. Саябақтарда, скверлерде, көшелерде жеке және топтық
отырғызу. Ашық кеңістіктегі таспа құрт сияқты қажет.
Hydrangea тұқымдасы Азия мен Солтүстік Америкада кең таралған 17
ұрпақтан және шамамен 260 түрден тұрады, Қазақстан аумағында осы
отбасының екі ұрпағы — Гидранге және Чубушник енгізілген және ең көп
таралған.
Hydrangea тұқымына Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік және
Оңтүстік Америкада туған 52 түр кіреді.
Ең танымал түрлерге үлкен гүлді гидрезия және паникула гидрезиясы
жатады [155]. Алматы жағдайында іріжапырақты гидранге әлсіз қысқа
төзімді өсімдік. Бұл түр және оның сорттары жабық жерде жақсы өсіріледі.
Ағаш гидренажы (сурет.4. 42А) Шығыс Солтүстік Америкадан шыққан.
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Дөңгелек
пішінді
жапырақты бұта. Биіктігі
1 - 2м. Соцветиялар
диаметрі шамамен 15 см,
коримбус тәрізді үлкен,
ені шамамен 2 см ақшыл
гүлдерден
тұрады.
Паникула гортензияасы
А-ағаш тәрізді Гидрангеа Б-паникулатты Гидрангеа
(сурет. 4.42 Б) ағаштың
Сурет 4.42 - Гидранге түрлері
пішінінен және соцветия
мөлшерінен ерекшеленеді. Гидранге паникуласының ұзындығы 25 см-ге
дейін кең пирамидалы тығыз шашты паникулалар бар.
Гүлдену. Шілде-қазан.
Көбею. Жасыл кесінділер, бұталарды бөлу, қабаттар
Өсіру шарттары. Қыста төзімді көлеңкеге төзімді өсімдік. Алматы
жағдайында баспанаға мұқтаж емес. Суару тұрақты және мол. Ол аздап
қышқыл реакциясы бар топырақта жақсы дамиды (рН 5,0 деңгейінде).
Діңгекды шеңберлерді мульчирование қажет. Hydrangea ағаш тәрізді және
паникула ағымдағы жылдың қашуында гүлдейді, сондықтан оны
қалыптастыратын, санитарлық және қартаюға қарсы кесу қажет [156].
Чубушник Тұқымдасы.Еуропада,Шығыс Азияда және Солтүстік
Америкада кең таралған 66-ға жуық түрі бар.Көгалдандыруға үлкен
қызығушылық-қарапайым Чубушник (сурет.4.43).
Биіктігі 2,5 м-ге дейін жапырақты қыста төзімді
бұта. Жапырақтары қарапайым лансолат немесе кең
овоид, ұзындығы 2-7 см жетеді. Ақ гүлдер 9 данаға
дейін кішкентай гүлді гүлшоғырларда жиналады.
әрқайсысында. Хош иісті[109].
Гүлдену. Маусым.
Көбею. Жасыл, жартылай боялған кесінділер,
тұқымдар.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін қыста төзімді
өсімдік. Топырақ жақсы құрғатылған, құнарлы
Сурет 4.43 - Қарапайым
Чубушник
болуы керек. Суару қалыпты. Кесу санитарлық,
қалыптастырушы қажет.
Пайдалану. Таспа ретінде, топтарда.
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Қарлыған тұқымдасына 1 тұқым кіреді – Қарақат, оның ішінде
Солтүстік жарты шардың орташа жылы және субтропикалық аймақтарында
таралған 150-ден астам түрі бар. Көптеген түрлер кең таралған жидек
бұталары. Олардың ішінде қарапайым қарлыған және қара, қызыл, алтын
Қарақат көптеген сорттармен ұсынылған. Қызыл қарақаттың сәндік маңызы
бар (сурет. 4.44) әдемі күлгін гүлдермен.
Биіктігі бойынша қан қызыл қарақат 2-ден 3
метрге дейін жетеді. Қашу түзу, қызғылт
қабығы бар. Жапырақтары үш немесе бес
лобты, үлкен (2 - ден 8 см – ге дейін) артқы
жағында қара-жасыл "киіз". Соцветия тығыз щеткалар, гүлдер қызыл-күлгін,
диаметрі 0,5-тен 1 см-ге дейін. Гүлдердің
түсі өте әртүрлі болуы мүмкін-нәзік
қызғылттан ең қаныққанға дейін. Жемістер
сиялы қара, көзге көрінетін көкшіл гүлмен.
Гүлдену. Мамыр.
Сурет 4.44 - Қызыл қарақат
Көбею. Кесу, қабаттар, тұқымдар.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін өсімдік, бірақ кез-келген
диффузиялық жарыққа шыдайды. Бұл қарақатқа арналған топырақ ылғалды,
құнарлы, борпылдақ болуы керек. Суару мол. Кесуге қажет прореживающая,
реттеуші. Оны 3 жылда 1 рет өткізіңіз. Қыстың төзімділігі жеткіліксіз. Орта
белдеуде және солтүстікте ол қыста қорғауды қажет етеді [157].
Пайдалану. Ландшафт топтарында, таспа құрты хеджирлеуге арналған
ерекше өсімдіктердің бірі ретінде.
4.4.5.Ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері,
таралу аймағы және раушан, бұршақ, мирт, Рут тұқымдастарына
жататын түрлердің қолданылуы
Бұршақ тұқымдастары немесе көбелектер 946 ұрпаққа біріктірілген 24
505 түрді қамтиды. Бірқатар бұршақ дақылдары тағамдық өсімдіктер, сәндік
немесе жемшөп ретінде өсіріледі. Бау-бақша шаруашылығында робиния,
карагана, вистерия және басқалар бағаланады.
Караганның руы. Кішкентай ағаштардың жапырақты бұталарының
тұқымы. Кем дегенде 90 түрді қамтиды.
Ағаш тәрізді қараған (сурет.4.45 А). Ол Сібірдің орман аймағында,
Оңтүстік Оралда, Шығыс және Орталық Қазақстанда, Кавказда (Грузияда)
және басқа аймақтарда өседі. Биіктігі 4-7 М жапырақты бұта. қалыңдығы 1015 см-ге дейін сабақтар құрайды. Жапырақтары ауыспалы, петиолат, пиннат.
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Гүлдер үлкен, сары Королла бар, 2-5 данадан тұрады. Гүлдену. Көктемнің
соңында — жаздың басында [158]. Робиния тұқымдасы-Солтүстік
Американың флорасында
ұсынылған
ағаш
өсімдіктерінің кішкентай
тұқымы.
Робиния жалған акация
немесе робиния жалған
акация немесе робиния
жалғанакация немесе қарапайым
робиния (сурет.4.45 Б).
Биіктігі 20-25 м (30-35 М
А-қараған ағаш тәрізді
Б-қарапайым робиния
Сурет 4.45 - Тұқым түрлері.Бұршақ
жетуі
мүмкін)
және
діңгекдың диаметрі 1 м-ге дейін үлкен ағаштар. Жапырақтары ашық-жасыл,
күміс реңктері бар, ұзындығы 10-25 (45-ке дейін) СМ. Соцветия-көп гүлді (515 гүл), шырыштың ұзындығы 10-25 см. Королла ақ немесе сәл кілегей.
Гүлдену. Мамыр, маусымның басы.
Көбею. Тұқым және вегетативті.
Өсіру шарттары.Карагана жарық сүйетін, құрғақшылыққа төзімді және
аязға төзімді өсімдік. Малотребовательное к почвенным шарттары. Робиния
жарық сүйетін, бірақ жартылай көлеңкеде өсе алады. Засухоустойчива емес
көшіреді іркілген сулар. Ол жеңіл топырақты жақсы көреді, тығыздалған
және өңделмеген жерлерде нашар дамиды[159].
Пайдалану. Көшелер мен жолдарды отырғызу үшін. Топтық
екпелердегі саябақтарда, сондай-ақ таспа құрт ретінде.
Миртовтар отбасында тропикалық елдерде тұратын 145 ұрпақ бар. Бұл
отбасына мирт, қалампыр ағашы, гуава, фейджоа, шай ағашы және эвкалипт
сияқты өсімдіктер кіреді. Бұл түрлер Қазақстан жағдайында жылыжай
өсімдіктері ретінде қолданылады. Мирт түрлері ең танымал.
Мирт тұқымдасы табиғатта барлық дерлік континенттерде кездесетін
20-дан 40-қа дейін түрді біріктіреді, атап айтқанда: АҚШ-та, Еуропада, Батыс
Африкада және Солтүстік Америкада.
Кәдімгі Мирт (сурет. 4.46). Табиғи жағдайда бұл мәңгі жасыл бұта
немесе биіктігі 3 метрге дейін ағаш. Пәтерде өскенде ол 60 см жетеді. Тұтас
супротивнорасположенные қаңылтыр пластина сезіледі кожистые. Гүлдер
жапырақтардың сүйектерінен өседі, олар қысқа ракемозды соцветияларда
жиналады.
Көбею. Қаламшалаумен.
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Өсіру
шарттары.Жарық
жарқын,
бірақ
шашыраңқы болуы керек.Қыста Температура
шамамен 50С, көктем-жаз 18-ден 200С-қа дейін.
Суық қыста мол суару өте сирек және сирек
болуы керек, бірақ жердегі команың толық
кебуіне жол бермеу керек. Ылғалдылық жоғары.
Қысқы уақытта демалу кезеңі бар [160].
Рут тұқымдасына тропикалық, субтропикалық
және ішінара екі жарты шардың жылы
аймақтарында кең таралған 100-ге жуық ұрпақ
(1200-ден астам түрі) кіреді, әсіресе Оңтүстік
Африка мен Австралия (құрғақ жерлер) руттарға
бай. Цитрус (Citrus) тұқымының өкілдері —
Сурет 4.46 - Сарқырама
Қазақстан жағдайында жылыжайларда өсірілетін Лимондар, апельсиндер,
мандариндер адам үшін аса маңызды мәнге ие.
Ағаштар мен бұталарды қамтитын жалғыз тұқым (250 түрі) – фагара
(сурет.4.47), Африкада кең таралған.Темір ағаш-бұл өте күшті ағаш бар
фагара. Керемет тәжі бар фагара атласты немесе жібек деп аталады, емдік
қасиеттері бар.
Фагараның биіктігі 20 метрге, ал диаметрі
шамамен жарты метрге жетуі мүмкін.
Қоңыр Діңгек ұштары бар конус тәрізді
өсінділермен тығыз себілген. Олардың
кейбірінің ұзындығы 8 сантиметрге жетуі
мүмкін![161]. Бұл ағаштың жемістері
Сычуань асханасында кейбір тағамдарды
дайындау үшін қолданылады.
Сурет 4.47 - Фагара
Гүлді
өсімдіктердің
ең
үлкен
отбасыларының бірі болып саналады. Оған шамамен 100 ұрпақ және 2000
түр кіреді, олар бүкіл жер бетінде, негізінен солтүстік жарты шардың
тропикалық аймақтарында таралған.
Тұқым, тас жеміс және жидек жеміс дақылдары, эфир майы дақылдары,
сәндік өсімдіктер отбасына жатады [162]. Көгалдандыруда кеңінен
қолданылатын өсімдіктердің бірі-спирея.
Спиреа тұқымдасы жапырақты сәндік бұталардың тұқымы. Тұқым
өкілдері орманды дала, орман және шөлейт аймақтарда және Солтүстік
жарты шардың тауларының субальпілік аймағында кездеседі. Сәндік
түрлерге вангутта спирея, Бумалда спирея, жапон спиреясы, емен жапырақты
спирея, иволистная спирея, Аргут спиреясы, дуглас спиреясы және т. б.
жатады.
Спирея Вангутта (Сурет. 4.48 А). Бұтаның биіктігі мен диаметрі
биіктігі екі метрге жетуі мүмкін. Гүлдер үлкен коримбозды соцветияларда
жиналады, ақ. Қатты Гүлдену ақшыл ақ шляпаларды жасайды, сондықтан
көптеген қашу доғаларды қалыптастырады. Маусым айының басында
гүлдейді [163].
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А-Спирея Вангутта

Б-Спирея Биллард
В-жапондық спирея
Сурет 4.48 - Спирея түрлері

Спирея Биллард (Сурет. 4.48 Б). Биіктігі 2 м-ге дейін бұта кең
лансолатты үлкен жапырақтармен жабылған және Шілдеде ұзын (20 см-ге
дейін), ашық қызғылт гүлдердің тар щеткаларын гүлдейді [126].
Жапондық Спирея (сурет. 4.48 В). Биіктігі 120-200 см бұта. Қашу
тікелей қызыл-қоңыр. Жапырақтары қарапайым сопақ. Шоғырлары -аққызғылт гүлдердің тығыз қалқандары. Мамыр айында гүлдейді [126].
Көбею. Тұқымдар, кесінділер және бұталарды бөлу.
Өсіру шарттары. Спирея үшін ашық, күн ашық немесе сәл
көлеңкеленген жерлер таңдалады. Топырақ орташа ылғалдылықпен
борпылдақ және өткізгіш болуы керек. Суару сирек, бірақ мол. Кесу қажет.
Ерте гүлдейтін өсімдіктер үшін кесу жазда, гүлдену соңында жүзеге
асырылады. Кеш гүлдейтін сорттар ерте көктемде кесіледі.
Пайдалану.Гүл бақшасы үшін хеджирлеу, араластырғыш және фон
жасау.
4.4.6.Анакард, үйеңкі, талшын тұқымдастарына жататын түрлердің
ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері, таралу
аймағы және қолданылуы
Анакардовые немесе Сумаховые отбасының 77-ден 82-ге дейін ұрпағы
бар, оның ішінде 700-ден астам түрі бар. Сумы, Скумпия, пісте
ұрпақтарының өкілдері кең таралған. Сумы, скумпия түрлері сәндік мәнге
ие.
Скумпия-жапырақты өсімдіктердің, бұталардың немесе ағаштардың
тұқымы. Тұқымның ауқымы-Еуразияның қоңыржай аймақтары, Солтүстік
Американың шығысы. Алматыны көгалдандыруда кәдімгі Скумпия, былғары
скумпия (сурет. 4.49 а), сумак бояуы. Әдемі тығыз дөңгелек тәжі мен хош
иісті сары ағашы бар биіктігі 3 (5) м-ге дейін жапырақты бұта. Жапырақтары
тығыз, дерлік былғары, дөңгелек-оваталық, ұзындығы 8 см-ге дейін, үстінде
көкшіл-жасыл, күзде сары, қызғылт немесе күлгін-күлгін түске боялған.
Ұзындығы 20 см-ге дейін кең конустық паникулалық соцветиядағы гүлдер
[109].
Гүлдену. Шілде.
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Сумы-250-ге жуық түрді
біріктіретін
тұқым
. Алматыда жалаңаш Сумах
кең таралған (сурет. 4.49 Б).
бастапқыда
Солтүстік
Америкадан. Биіктігі 6 м-ге
дейін жапырақты бұта немесе
А-Жалпы скумпия
Б-сумах жалаңаш
кішкентай
ағаш.
Сурет 4. 49 - Тұқым түрлері. Анакард
Жапырақтары
ауыспалы,
ұзындығы 10 см-ге дейін қара-жасыл. Гүлдері қызғылт-жасыл түсті, тығыз
жасушалы паникулалық гүлшоғырларда жиналған [164].
Көбею. Скумпия жазғы кесінділермен, қабаттармен, тұқымдармен
таралады. Ең жақсы нұсқа-вегетативті-тамырлы Ұрпақтармен немесе
тамырлы қабаттармен сомаларды тарату. Жасыл кесінділер нашар тамыр
алады.
Өсіру шарттары.
Скумпия жарық сүйетін, ыстық және
құрғақшылыққа төзімді өсімдік.Жақсы құрғатылған құмды және сазды
топырақты жақсы көреді. Топырақтың шамадан тыс тығыздалуына және
шамадан тыс ылғалдануына, әсіресе ылғалдың тоқырауына жол бермейді.
Қалыптастыру және санитарлық кесу қажет. Қалалық жағдайларға төзімді.
Сумы-жарық сүйетін, қыста құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Топыраққа аса
талаптары жоқ. Ол нашар және тіпті тасты топырақтарда өсе алады, бірақ
Батпақты топырақты ұнатпайды. Суару қалыпты. Қажетті тәжді
қалыптастыру үшін кесу қажет [165].
Пайдалану. Олар жеке-жеке, саябақтарда, далалық қорғаныс
жолақтарында отырғызылады.
Үйеңкі тұқымдасына екі ұрпақ (Үйеңкі және Диптерония) және
Солтүстік жарты шардың қоңыржай аймағында және субтропикасында
таралған шамамен 120-150 түрі кіреді. Түрлердің басым көпшілігі үйеңкі
тұқымдасына жатады [166].
Үйеңкі.
Еуропада,
Азияда,
Солтүстік
және
Орталық
Америкада кең таралған 100-ден
астам түрі осы тұқымға жатады.
Ең көп таралған төрт түрі:
үйеңкі, немесе шыбын тәрізді,
өзен үйеңкі, немесе Гиннала,
А-өткір жапырақты
Б-күл үйеңкі
татар үйеңкі, немесе қара үйеңкі
үйеңкі
және күл үйеңкі (американдық).
Сурет 4.50 - Үйеңкі түрлері
Алматы
қаласында
сүйір
жапырақты үйеңкі және Шаған жапырақты үйеңкі (американдық) кеңінен
қолданылады.
Үйеңкі остроистныйм (сурет.4.50 А) Батыс Азия мен Еуропада кең
таралған. Ағаштың биіктігі 30 м-ден асады. Тәжі қалың. Жапырақтары бес
лобты, үлкен, әр пышақ өткір ұшымен аяқталады. Жыл мезгіліне байланысты
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жапырақтары ашық жасыл, жасыл, сары, қызғылт-қызыл, қызыл немесе
қоңыр болуы мүмкін. Гүлдену. Гүлдер жапырақтары пайда болғанға дейін
гүлдейді [167].
Күл үйеңкі немесе американдық үйеңкі (сурет.4.50 Б) Солтүстік
Америкада туған жапырақты ағаш.Биіктігі 21 м-ге дейін (әдетте 12-15 м).
Жапырақтары қарама — қарсы, күрделі пиннат, 3, 5, 7 (сирек 9, 11 немесе 13)
жапырақтары бар, Мамыр-маусым айының басында 15 күн бойы гүлдейді.
Көбею. Тұқыммен береді мол өз тұқы-мынан өскенде [168].
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін және қыста төзімді өсімдіктер. Холли
үйеңкі құнарлы сазды топырақты жақсы көреді. Емес көшіреді тоқырау су.
Жапырақты үйеңкі кесу тек санитарлық мақсатта жүзеге асырылады, күл
үйеңкі кесуге және тәждің қалыптасуына көмектеседі [169].
Отбасы
Талшыновые. Отбасында 25 түрі бар екі ұрпақ бар. [170].
Жылқы каштаны (сурет.4.51). Табиғи түрде
Балқан тау ормандарында өседі. Биіктігі 30 мге дейін ағаш, төмен түсетін овоидті тәжі бар.
Жапырақтары пальма тәрізді, 5-7 үлкен обоват
жапырақтарынан, қою жасыл. Гүлдер ақ түсті,
қызыл дақтары бар, диаметрі 2 см-ге дейін,
ұзындығы 20-30 см пирамида щеткаларында.
Гүлдену. Көктемнің аяғы мен жаздың басында
кейін облиствения [109;126;171].
Сурет 4.51 - Жылқы каштаны
Көбею. Тұқымдар, тамырлы ұрпақтар
және тамырлы кесінділер. Береді суға тигенде поросль жылғы пня
[105;129;171].
Өсіру шарттары. Көлеңкеге төзімді желге төзімді қыста төзімді ағаш.
Қарашірікке бай топырақты жақсы көреді. Ауа мен топырақтың
ылғалдылығын талап етеді, бірақ шамадан тыс ылғалсыз. Ол қалалық орта
жағдайларына шыдайды. Медонос.Пайдалану. Саябақтарда аллеялар құру.
4.4.7.Ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері,
таралу аймағы және итмұрын, арал, қабыржық, қаражемістер
тұқымдастарына жататын түрлердің қолданылуы
Догвуд тұқымдасына субтропика мен Солтүстік жарты шардың
қоңыржай климатында өсетін ағаштар мен бұталардың шамамен 115 түрі
кіреді. Ең көп таралған және белгілі ағаш ағаштары мен ағаштар. Догвуд-бұл
дәрілік өсімдік ретінде қолданылатын көпжылдық жеміс өсімдігі [172].
Тегі дерен. Тұқымға негізінен қоңыржай климатта өмір сүретін 50-ге
жуық түрі кіреді. Қалалық көгалдандыруда ең көп қолданылатын түрлер ақ
дерен (сурет. 4.52). Табиғи таралу аймағы өсімдіктер қамтиды Моңғолияға,
Қытайға, Кореяға, сондай-ақ тұзды еуропалық бөлігінде Ресейдің Алыс
Шығыс және Жапония.
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Биіктігі 3 м-ге дейін тармақталған бұта.
Жапырақтары ұзындығы 2-ден 10 см-ге дейін
үш-бес айқын доғалы тамырлары бар. Гүлдер
кішкентай ақ түсті, диаметрі 3-тен 5 см-ге
дейін коримбустың гүлденуіне жиналған.
Драпе жемістері, піспеген түрінде көкшіл
және көкшіл-ақ, піскеннен кейін тегістелген.
Гүлдену. Жаздың бірінші жартысында мол,
қайталама
–
күздің
басында.
Көбею.Тұқымдар, қабаттар, кесінділер.
Сурет 4.52 - Ақ Дерен
Өсіру
шарттары.
Қыста
төзімді,
көлеңкеге төзімді өсімдік. Ол кез-келген топырақта және қала жағдайында
жақсы өседі. Мульчирование, бұталарды кесу қажет [173].
Пайдалану. Топтық отырғызу, таспа құрт ретінде және хеджирлеу
жасау үшін.
Аралиев тұқымдастары тропикалық елдерде таралған 46 ұрпақпен және
сәл ғана қоңыржай аймақта кездеседі [174].
Аралия тұқымына Австралияда, Азияда және Солтүстік Америкада
өсетін 35-тен астам түрі кіреді. Аралия биік, Аралия Маньчжурия (сурет.
4.53). Зауыт Қытайда, Жапонияда, Кореяда, Қиыр Шығыста, Приморск
өлкесінде, Сахалин мен Куриль аралдарында кең таралған.
Ағаш, 1,5-7, биіктігі 12 метрге дейін,
диаметрі 20 см-ге дейін тік Діңгек.
Үлкен жапырақтар мен гүлшоғырлар
скучно. Жапырақтары үлкен, ұзындығы
1 м-ге дейін, екі рет пиннат. Гүлдер
кішкентай,
ақ
немесе
кілегей,
қолшатырларда жиналып, діңгекдың
жоғарғы жағында диаметрі 45 см-ге
дейін тармақталған көп гүлді (70 мың
гүлге дейін) соцветия құрайды. Жемісікөк-қара, жидек тәрізді. Жапырақтары
мен діңгекдары көптеген тікенектермен
отырғызылған.
Діңгекда
және
Сурет 4.53 - Аралия Маньчжурия
жапырақтарда
тікенектің
болуына
байланысты аралияны халық "қарғыс ағашы"деп атайды.
Гүлдену. Шілде-тамыз.
Көбею. Тұқым, тамыр ұрпақтары
Өсіру шарттары. Топыраққа қажет емес, жарық сүйетін. Бірақ біздің
жағдайымызда, жазы ыстық және ылғалдылығы төмен, жартылай көлеңкеде
отырғызған дұрыс. Жоғары ылғалдылықты қажет етеді. Суару мол, жеміс
пісетін кезеңде [175].
Пайдалану. Гладкалар мен шеттерде топтар.
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Қабыржық
тұқымдастар.
90-100-ге
жуық
ұрпақ пен 1 300
түрді
қамтиды.
Еуропалық
Қабыржық (сурет.
4.54),
әрине,
Ресейдің еуропалық
бөлігінде Қырымда,
Сурет 4.54 - Еуропалық Қабыржық
Кавказда,
Батыс
Еуропада, Балқан мен Кіші Азияда өседі. Биіктігі (2)6-5(8) м дейін
жапырақты бұта мен ағаш. Жапырақтары ұзын-оваталық-эллиптикалық[109].
Көбею. Тұқымдар, жасыл кесінділер, қабаттар, бөліну.
Өсіру шарттары. Зимостоек. Жарық сүйетін, құрғақшылыққа жақсы
төзеді. Ол құнарлы, құрғатылған топырақтарда жақсы өседі, онда ортаның
реакциясы сілтілі болады. Шамадан тыс суаруға жол берілмейді, әйтпесе
қабыржық тамырлары шіріп кетеді. Ол қалыптастыру және санитарлық
кесуді қажет етеді [176].
Пайдалану. Таспа таспасы ретінде топтар құру. Қоршаулар мен
хеджирлеу бойымен хеджирлеуді отырғызу үшін қолдануға болады.
Қаражемістер немесе жостер тұқымдасы отбасына 50-55 ұрпақ және
ыстық, қоңыржай және суық елдерде өсетін 870-900 түр кіреді. Отбасының
ең қызықты өкілдері: Қаражемістер, унаби.
Қаражемістер тұқымына шамамен 40 түрі кіреді. Тұқым өкілдері
Солтүстік және оңтүстік жарты шардың орташа жылы және субтропикалық
аймақтарында жиі кездеседі. Түрлердің ең үлкен әртүрлілігі Солтүстік
Америкада байқалады.
Сынғыш қаражемістер немесе алдер тәрізді қаражемістер немесе
сынғыш жостер (сурет.4.55). Ол Еуропаның орманды және орманды-дала
аймағында, Батыс Сібірдің орталық аймақтарында, Кіші Азияның
солтүстігінде, Қырымның көп бөлігінде, Кавказда және Орта Азияның
солтүстік аймақтарында кездеседі.
Биіктігі 7 м-ге дейін бұта немесе кішкентай ағаш.
Жапырақтары эллиптикалық, ұзындығы 4-10 см,
тұтас. Ақ гүлдер түсініксіз, жапырақтардың
сүйектерінде жиналған.Жемісі-диаметрі 8-10 мм,
көк-қара сфералық драппа. Жемістер улы,
адамдар оларды "Қасқыр жидектері" деп атайды,
бірақ құстар оларды асыға жейді.
Көбею. Тұқым кесу, қабаттау, тамыр ұрпақтары.
Өсіру шарттары. Қысқа төзімді, көлеңкеге де.
Құғақшылыққа шыдайды. тамаша көшіріледі.
Сурет 4.55 - Сынғыш
Құнарлы
топырақты
жақсы
көреді.
Ол
Қаражемістер
топырақтың ылғалдануына жақсы төзеді[177].
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Пайдалану. Кесілген хеджирлеуде жасуша өсімдігі ретінде.
4.4.8.Ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сәндік қасиеттері,
жүзім, сорғыш, зәйтүн, ұшқаттар тұқымдастарына жататын түрлердің
таралуы және қолданылуы
Жүзім тұқымдасы. Отбасында екі жарты
шардың қоңыржай, субтропикалық және
тропикалық аймақтарында таралған 16 ұрпақ
және 850-ге жуық түрі бар. Ресейдің жабайы
флорасында жүзім 3 ұрпақпен ұсынылғанжүзім, жүзім және қыздың жүзімі. Олардың
көпшілігі жидек немесе сәндік өсімдіктер
ретінде өсіріледі.
Сурет 4.56 - Бес жапырақты
Қыз жүзімі немесе партеноцисс. Солтүстік
қыз жүзімі
Америка мен Шығыс Азияның қоңыржай
аймақтарында таралған 10-ға жуық түрді біріктіреді. Көбінесе бес жапырақты
қыздың жүзімі өсіріледі (сурет.4.56). Оралға, Батыс Сібірге және Қазақстанға
дейін Ресейдің еуропалық бөлігінің мәдениетінде кең таралған Солтүстік
Американың түрлері. Үлкен (20 м-ге дейін) лиана, пальма тәрізді
жапырақтары бар, 5 ұзын сына тәрізді, өрескел, күзде ашық қызыл
жапырақтары бар [109].
Көбею. Тұқымдар, сабақтар, қабаттар.
Өсіру шарттары. Көлеңкеге аязға төзімді, бай топырақ жақсы көреді.
Жақсы көшіріледі [178].
Пайдалану. Тік көгалдандырудың негізгі түрлерінің бірі. Сорғыштар
отбасы .Қоңыржай аймақта, негізінен Батыс Еуропада, Кіші Еуропада,
Орталық және Оңтүстік-Шығыс Азияда, Қиыр Шығыста және Солтүстік
Америкада таралған [179].Отбасына үш ұрпақ кіреді: шепердия, теңіз
балдыры, сорғыш.
Сорғыштың тұқымында 100 түрі бар, негізінен
Жапонияда,
Қытайда
және
Еуропада.
Қазақстанда Еуропалық бөліктің оңтүстігінде
және оңтүстік-шығысында және Сібірде өсетін
тар жапырақты сорғыш енгізілген.
Соратын күміс немесе американдық (сурет.
4.57). Отаны-Солтүстік Америка. Кең таралған
тәжі бар биіктігі 3-5 м бұта. Қызғылт
таразылармен жабылған тікенектерсіз қашу. Ол
Сурет 4.57 - Күміс сорғыш
ұзындығы 10 см-ге дейін созылған овоидті
жылтыр-күміс жапырақтары бар тар жапырақты сорғыштан ерекшеленеді.
Жемістер-дөңгелек күміс жалған тамшылар, жеуге жарамсыз.
Гүлдену. Мамыр-маусым айларында.
Көбею. Тамырлы ұрпақтар мен қабаттар.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін. Кейбір көлеңкеге шыдайды. Одан
морозостоек қарағанда, жиде узколистный. Газоустойчив. Ол ылғалдылығы
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мен байлығы әртүрлі топырақтарда, орман саздары мен құмдақтарда өседі.
Тәжді кесуге жақсы төзеді
Пайдалану. Хеджирлеуді қалыптастыру үшін топтық және жалғыз
екпелер үшін көркем қарама-қарсы дақтарды жасау үшін таптырмас бұта.
Зәйтүн немесе зәйтүн тұқымдасы 25-ке жуық ағаштар мен бұталарды
біріктіреді. Отбасының ең танымал өкілдері-күл, зәйтүн, бөртегүл, жасмин.
Ең көп таралған ұрпақ-бөртегүл, күл. Отбасы мүшелері бүкіл әлемде кең
таралған [180].
Кәдімгі күл немесе биік күл өте кең қолданылады
(сурет.4.58) оны барлық жерде дерлік ормандар мен
саябақтарда, автомобиль және теміржол бойындағы
екпелерде кездестіруге болады.
Ағаш биіктігі 20-30 м (кейде 40 м дейін) және
діңгекдың диаметрі 1 м дейін. Кронасы жоғары,
өрнекті.
Жапырақтары 7-15 жапырақтан тұрады.
Гүлдер кішкентай, өткен жылдың қашуында
паникулаларда жиналған. Жемістер-ұзындығы 5 см-ге
дейін тар арыстандар, алдымен Жасыл, содан кейін
Сурет 4. 58 - Кәдімгі
қоңыр, тамыз айында піседі, көбінесе қыста зауытта
күл
ұсталады [181].
Гүлдену. Жапырақтары пайда болғанға дейін.
Көбею. Тұқыммен кесілгеннен кейін діңгектен мол өсінді береді
Өсіру шарттары. Ол ылғалды, құнарлы, бейтарап немесе оларға жақын
топырақты жақсы көреді.
Пайдалану. Сәндік, қорғаныс және мелиоративті орман өсіру үшін
қолданылады. Бұл бақша мен саябақ ансамбльдерінде, аллеяда жақсы
көрінеді.
Бөртегүл тұқымына Оңтүстік-Шығыс Еуропада (Венгрия, Балқан) және
Азияда, негізінен Қытайда жабайы таралған бұталардың отызға жуық түрі
кіреді. Жалпы бөртегүл (сурет. 4.59 а). Раскидистый, многоствольный бұта
[182]. Жапырақтары ұзындығы 5-12 см, жүрек тәрізді, қою жасыл. Гүлдер
бөртегүл немесе ақ, 1 см-ге дейін, жағымды хош иісі бар. Көптеген сорттар
осы түрдің негізінде өсіріледі.
Кәдімгі бөртегүлден басқа, парсы бөртегүлін қолданыңыз (сурет. 4.59

А-қарапайым Бөртегүл

Б-Парсы Бөртегүлі
Сурет 4.59 - Бөртегүл түрлері

В-Амур бөртегүлі

Б) және Амур бөртегүл (сурет. 4.59 В).
Көбею. Кесу, егу, төсеу, тұқым.
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Өсіру шарттары. Бөртегүл жарық сүйетін өсімдіктер. Олар үшін
көктемде немесе күзде төмен, батпақты және уақытша су басқан жерлер
мүлдем жарамсыз. Жалпы бөртегүл және оның сорттары топырақтың
батпақтануына өте сезімтал. Топырақ орташа ылғалды, құнарлы,
құрылымды, қарашірік мөлшері жоғары және жер асты горизонты бар.,
Пайдалану. Топтық, аллеялық екпелер, хеджирлеу үшін. Таспа
құрттары ретінде.
Привет тұқымына мәңгі жасыл, жартылай мәңгі жасыл және
жапырақты бұталар мен кішкентай ағаштардың шамамен 40-50 түрі кіреді.
Привет түрлері Еуропада, Солтүстік Африкада, Азияда және Австралияда
кең таралған, Гималай, Қытай, Жапония және Тайваньда әртүрлілік орталығы
бар.
Көгалдандыруда кеңінен қолданылатын қарапайым (сурет. 4.60),
хеджирлеуді қалыптастыру үшін қолданылатын бұта.
Бұтаның биіктігі 2 м-ге
дейін,
жапырақтары
ұзартылған-овоидті.
Олардың алдыңғы жағы
қою жасыл түске боялған,
ал дұрыс емес жағы
бозғылт жасыл түске
боялған.
Гүлдер
ақ,
кішкентай,
апикальды
борпылдақ
Сурет 4.60 - Қарапайым Бирючина
гүлшоғырларда жиналған,
паникула тәрізді. Олардың ұзындығы 6-дан 18 см-ге дейін өзгереді. Жемісідомалақ пішінді, қара немесе қою көк түсті жидек тәрізді ұсақ дәншелер
[183].
Гүлдену. Маусым.
Көбею. Кесінді, бұрмалар, тұқыммен, бұтақтарымен немесе тамыр
шашақтарымен көбейеді.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін қыста төзімді бұта. Топырақ жақсы
құрғатылған, орташа ылғалды болуы керек. Суару ұзақ құрғақ кезеңде ғана
жасалуы керек. Тұрақты кесуді қажет етеді. Өсімдік құрғақшылыққа және
газға төзімді [105].
Пайдалану. Хеджирлеу, сонымен қатар жалғыз өсімдік ретінде және
шағын топтарда.
Ұшқаттар немесе ұшқаттар тұқымдасы-ағаштар, бұталар мен шөптер
тұқымдасы. Таралған қалыпты белдеуде Солтүстік жарты шар. Осы
отбасының ағаш өкілдерінің ішінен Алматыны көгалдандыруда қарлыған,
ұшқаттар қолданылады.
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Сурет 4.61 - Ақ қарлы
жидек

Қарлы жидек-американдық тұқым, таулы ормандарда,
өзендердің жағасында, Солтүстік Американың құрғақ
тасты беткейлерінде өсетін жапырақты бұталардың 15ке дейін түрін қамтиды. Сәндік бағбандықта ең көп
таралған ақ қарлы жидек (сурет.4.61), немесе Солтүстік
Америкада өсетін киста.
Биіктігі 1,5 м дейін жапырақты бұта. Тәжі дөңгелек,
жіңішке ұзын қашу. Кішкентай қызғылт гүлдер тығыз
рацемозды гүлшоғырларда жиналады, жемістер жидек
тәрізді, сфералық, диаметрі 1 см-ге дейін, ақ, өте
талғампаз, шырынды, қашу үстінде ұзақ уақыт тұрады,
жапырақтары құлағаннан кейін де өсімдіктерді

безендіреді [184].
Көбею. Бұрмалармен, сабақты кесінділермен, түптерді бөлумен және
тұқымдармен.
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін қыста төзімді бұта кальцийлі
топырақты жақсы көреді. Ол шашты жақсы өткізеді, қала жағдайында
қарапайым емес.
Пайдалану. Жалғыз және топтық екпелер, хеджирлеу және шекаралар.
Ұшқаттар тұқымына 103 түр кіреді тік, бұйра немесе сойылатын
бұталар. Табиғи жағдайда ұшқаттарды Солтүстік жарты шарда кездестіруге
болады, бірақ түрлердің көп бөлігі Гималай мен Шығыс Азияда кездеседі
[185].
Сәндік өсімдік ретінде ұшқаттар өседі (сурет. 4.62), ол
табиғатта Кавказда және Еуропаның оңтүстігінде
кездеседі.Биіктігі 6 м-ге дейін бұйра жапырақты бұта.
Жапырақтары кең эллиптикалық, ұзындығы 4-тен 10
см-ге дейін, жоғарғы жағында қара-жасыл, төменде
сұр. Сарғыш-ақ хош иісті гүлдер, жоғарғы
жапырақтардың сүйектерінде жиналған.
Жемісі
қызғылт сары немесе қызыл, диаметрі 6-8 см, жеуге
жарамсыз [186].
Гүлдену. Маусым.
Сурет 4.62 - Ұшқаттар
Көбею. Тұқымдар, кесінділер немесе қабаттар.
каприфоль
Өсіру шарттары. Жарық сүйетін қыста төзімді
өсімдік, ылғалды құнарлы топырақты жақсы көреді. Суару сирек, бірақ мол.
Қалыптастыру және санитарлық кесу қажет. Отырғызу кезінде өсімдік
тіректерін қазып алу керек.
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4.4.9.Жапырақты ағаш өсімдіктерін отырғызудың агротехникалық әдістері
Ағаш қатты ағаштарын отырғызу оларды жаңа жағдайда өсірудің
маңызды кезеңі болып табылады. Отырғызу жұмыстарының сәттілігінің
өлшемі-көшеттіктерде өсімдіктерді қазу мен оларды объектіге отырғызу
арасындағы кезеңді барынша азайту. Ағаш өсімдіктерін отырғызудың
оңтайлы уақыты: бүршіктер ашылғанға дейін көктем; күзде, өсімдіктердің
өсімдіктері аяқталып, жапырақтары құлаған кезде.

А-ашық тамыр жүйесімен

Б-контейнерлерде көшет

В-жердің кесектерімен
көшет отырғызу
Сурет 4.63 - Көшеттерді өсірудің әртүрлі тәсілдері

Ашық және жабық тамыр жүйесімен, жердің кесектерімен көшет
отырғызуды ажыратыңыз.
Ашық тамыр жүйесімен (сурет.4.63 А), әдетте, кішкентай жапырақты
ағаштар мен бұталар отырғызылады. Ашық тамыр жүйесімен сатылатын
ағаштарда тамырлардың кеуіп кетпеуін тексеру керек. Ағаштардың
бұтақтары мен қабығы таза және механикалық зақымдалмауы керек. Ағашкөшеттерге арналған шұңқырлар цилиндрлі, ал шұңқырлардың қабырғалары
тіктеу болуы тиіс [187].
Жабық тамырмен көшет өсіру (сурет.4.64 Б). Жабық тамыр жүйесі бар
көшеттердің басты артықшылығы-оларды бүкіл вегетация кезеңінде сатуға
болады, өйткені трансплантация кезінде тамыр жүйесінің топырақпен
байланысы бұзылмайды және т. б.
Жердің кесектерімен отырғызу (сурет.4.64 В). Барлық дерлік ірі
ағаштар мен бұталар бөренеге оралған кесекпен отырғызылады. Отырғызу
кезінде тамыр мойнының деңгейін бақылау маңызды. Көптеген өсімдіктер
үшін тамыр мойны топырақ бетінен 5-7 см биіктікте болуы керек.
Шұңқырларды толтырғаннан кейін, оның сыртқы жағында діңгекдық шеңбер
жасалады [188].
Бақылау сұрақтары
1.Қытай Магнолия жүзімінің қандай белгілері бар?
2. Бөріқарақатты қайда қолдануға болады?
3. Шие емен қандай қасиеттер үшін бағаланады ?
4.Қарағайды басқа өсімдіктерден қалай ажыратуға болады?
5.Неліктен тұт тек Қазақстанның оңтүстігінде ғана қолданыла алады ?
6.Мамық қайың мен сулы қайыңның айырмашылығы неде ?
7. Қара алдер мен сұр алдердің айырмашылығы неде?
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8. Жалпы жаңғақ пен грек жаңғағының негізгі қолданылуы қандай?
9. Мәдениетте тамарикс өсіру шарттары қандай?
10.Вавилон талдары мен Матсудана талдары қандай сәндік қасиеттер үшін
бағаланады?
11.Дірілдеген терек пен пирамида терегінің ұқсастықтары мен
айырмашылықтары қандай?
12.Рододендрондар мен эриканы мәдениетте өсірудің негізгі шарты қандай?
13.Эриканың қандай ерекшеліктері бар?
14.Гидранге ағашы үшін қандай өсіру шарттары қажет?
15.Қызыл қарақаттың жоғары сәнділігі немен анықталады ?
16. Чубушниктің қандай ерекшеліктері бар?
17.Кішкентай жапырақты жөке мен жүрек жөкеінің ұқсастықтары мен
айырмашылықтары қандай?
18.Көгалдандыруда ағаш тәрізді және робиния қай жерде қолданылады?
19.Неліктен миртті тек жабық жерлерде өсіруге болады?
20.Көгалдандыруда спиреяның қандай түрлері қолданылады?
21. Жалпы скумпия мен сумахтың ұқсастықтары мен айырмашылықтары
қандай?
22.Күл үйеңкі мен үйеңкі айырмашылығы неде?
23.Ақ дереннің қандай белгілері бар?
24.Қабыржық қалай таралады?
25.Қаражемістертың сыну белгілері қандай?
26.Бес жапырақты жүзім қайда қолданылады?
27.Сноубордтың қандай сәндік қасиеттері бар?
28.Неліктен привет хеджирлеу үшін қолданыла алады?
29.Ұшқаттар ұшқаттарының шырмалғыш өсімдік ретінде қолданылуы
мүмкін бе?
30.Қандай тәсілі көшеттер отырғызу, жоғары жерсінуі?
Қысқаша қорытынды
Жасыл құрылыс саласындағы өндірістің заманауи талаптарына жауап
беретін кәсіби дағдыларды игеру үшін ағаш өсімдіктерінің биологиялық,
экологиялық және сәндік қасиеттерін білу, сондай-ақ Алматы қаласын
көгалдандыруға перспективалы қылқан жапырақты және жапырақты
өсімдіктерді көбейту тәсілдері мен агротехниканы практикада қолдану қажет.
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5‑БӨЛІМ. ӨСІМДІКТЕРДІ ЗИЯНКЕСТЕР МЕН АУРУЛАРДАН
ҚОРҒАУ
Модульдің негізгі мақсаты: гүлдер мен сәндік өсімдіктердің сапасын
арттыруға және қоршаған ортаның ластану қаупін болдырмауға бағытталған
өсімдіктерді қорғау бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру
Міндеттері: сәндік дақылдардың зиянкестері мен ауруларының
түрлерін және кеңінен қолданылатын пестицидтерді игеру; зиянкестер мен
ауруларға қарсы күрестің әртүрлі әдістерін меңгеру; көшетханалар мен
жылыжайлардағы топырақты сауықтыру, жылыжайларды, оранжереяларды,
сақтау орындарын зарарсыздандыру, тұқымдарды дезинфекциялау тәсілдерін
меңгеру; қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, қорғалған топырақ
өсімдіктерінің зиянкестерімен күрес жөніндегі алдын алу және жою ісшараларын жоспарлау.
Бұл модульде сәндік өсімдіктерді қорғау әдістері, сондай-ақ
жылыжайларда, жылыжайларда және жылыжайларда топырақты жақсарту
әдістері туралы теориялық мәселелер қамтылған. Кең таралған зиянкестер
мен аурулардың сипаттамалары келтірілді және Алматы жағдайында
күресудің негізгі әдістері анықталды. Берілген деректерді гүлді, ағашты
өсімдіктерге қорғаныс шараларын жүргізу үшін пайдалануға болады.
Модульдің мазмұны "ботаника негіздері" пәндері бойынша білім
алатын білімге негізделеді, "гүл-сәндік және ағаш дақылдарын өсіру
бойынша агротехникалық тәсілдерді орындау", "сәндік өсімдіктерді
зиянкестер
мен
аурулардан
қорғау",
"Агрономия
негіздері",
"Механикаландырылған
дала
жұмыстарын
ұйымдастыру
және
технологиясы"пәндерімен біріктіріледі.
5.1. Сәндік өсімдіктерді қорғау құралдары мен әдістері
5.1.1.Сәндік өсімдіктер зиянкестерінің сыртқы түріне және
жәндіктердің даму циклдеріне сипаттамасы
Жәндіктердің құрылымы күрделі және әртүрлі. Алайда, олардың ортақ
белгілері бар [190]. Ересек жәндіктің денесі бас, кеуде, құрсақ болып
бөлінеді және 3 жұп біріккен аяқтары бар (сурет.5.1).

Сурет 5.1 - Жәндіктердің
құрылымы
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Сурет 5.2 - Жәндіктердің ауыз аппараттарының түрлері

Ауыз қуысының құрылымы бойынша тістеу, тырнау, сору түрлері
бөлінеді (сурет.5.2). Үшін жуков, шегіртке, богомолов тән грызущие ротовые
органдар. Шаншып-сосущие ротовые органдар у клопов, комаров, мошек.
Ауыз қуысын соратын органдар көбелектерге, бамблдарға тән.
Қоңыз, саранча, дәуіттерде кеміргіш ауыздар тән. Маса, қандаоа мен қара
шыбындарда – тесуші-сорушы ауыз органдары. Көбелек пен түкті араларда –
сорушы ауыз органдары.
Жәндіктердің даму циклдері. Жәндіктер дамуының бүкіл кезеңі
эмбриональды және постэмбриональды болып бөлінеді [190]. Жәндіктер
дамудың төрт кезеңінен өтетін даму (жұмыртқа, личинка, пупа және ересек
жәндіктер) толық деп аталады. Үш фазамен, пупа фазасынсыз даму толық
емес деп аталады (сурет.5.3).

Сурет 5.3 - Жәндіктердің даму циклдері

5.1.2.Сәндік өсімдіктердің қоздырғыштарының сипаттамасы
5.1.2.1.Саңырауқұлақтардың,
бактериялардың,
вирустардың,
микоплазмоздардың сипаттамасы
Өсімдік аурулары деп сыртқы әсерлердің әсерінен пайда болатын,
егіннің немесе оның сапасының төмендеуіне әкелетін қалыпты
физиологиялық функциялардың кез-келген бұзылуы түсініледі.ауру
қоздырғыштарына саңырауқұлақтар, бактериялар, вирустар жатады [191].
Саңырауқұлақтар. Өсімдік ауруларының жалпы санының 80% - дан
астамы саңырауқұлақтарға тиесілі. Паразиттік саңырауқұлақтар дамып, тек
тірі жасушалардың құрамымен қоректенеді, ал сапрофиттер (паразит емес)
өлі өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің есебінен дамиды және
қоректенеді.
Бактериялар. Қарапайым өсімдік организмдеріне жатады. Өсімдіктер
бактериялармен жаңа жаралар, стоматалар арқылы жұқтырылады.
Бактериялардан туындаған аурулар бактериоз деп аталады. Жиі бактериозы
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өсімдіктерді қоса жүреді шырыш (экссудат) және зақымданған органдары
салдарынан ослизнения олардың қабықша (капсула).
Вирустар. Жануарлар мен өсімдіктердің тірі тіндерінде ғана болатын
жасушалық емес ақуыз түзілімдері. Өсімдіктердегі вирустық аурулардың
белгілері өсімдік бөліктерінің деформациясы, жапырақтардағы Мозаика,
некротикалық дақтар, тамырлар бойымен жапырақ тіндерінің жарқырауы,
әртүрлі дақтар, жапырақ тіндері мен сабақтарының хлорозы, өсудің тежелуі
түрінде көрінеді. Күресудің тиімді әдістері жоқ. Егер сіз диагнозға сенімді
болсаңыз, зардап шеккен өсімдіктер қабылданбайды.
Микоплазмоздар құрылымның күрделілігі бойынша вирустар мен
бактериялар арасында аралық орын алады. МПО тудыратын өсімдіктердегі
аурулардың белгілері: жасуша тургорының төмендеуі, хлороз, ергежейлілік,
жапырақ
пышақтарының
деформациясы,
сабақтар,
педункулалар,
паникулалар, жапырақтардың таралуы, гүлдердің көбеюі және жасылдануы,
бүршіктің тез және мерзімінен бұрын дамуы [192].
5.1.2.2.Нематодтардың, жоғары гүлді паразиттік өсімдіктердің
сипаттамасы
Өсімдіктердің паразиттік нематодтары микроскопиялық түрде кішкентай

Сурет 5.4 - Нематодтардың сыртқы құрылымы

Сурет 5.5 - Түбірлік нематод

түссіз құрттар болып табылады (сурет. 5.4). Зақымданады тұқымы, гүлдері,
жапырақтары, сабақтары, тамырлары шөптесін және ағаш өсімдіктер. Ең көп
таралған нематодоздардың бірі-тамыр ауруы (сурет.5.5), өт түрінде өсудің
пайда болуымен сипатталады (бегония, шырындар, фикус, ломонос).
Нематодтармен күресудің тиімді шаралары жоқ, жұқтырған өсімдік жойылуы
керек [193].
Жоғары гүлді паразиттік өсімдіктер.
Жасыл өсімдіктермен қоректенетін өсімдік
паразиттерінің 1000-нан астам түрі белгілі [194].
Абсолютті паразиттерге карантиндік арамшөп
жатады-кускута (шөп). Бұл өсімдікті орап, оны
тамақтандыратын
бір
жылдық
икемді,
Сурет 5.6 - Повилика
сойылатын өсімдік ("қарғыс Иірілген жіп")
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(сурет.5.6). Ошақтары дамиды. Ол жоғары тұқым өнімділігімен және
қарқынды вегетативті көбею қабілетімен сипатталады (сабақтарының
сынықтары). Күресудің негізгі әдісі-химиялық. Бромрапа өсімдіктер үшін де
қауіпті (сурет.5.7) және омелы (сурет.5.8) бромраптарда хлорофилл және
тамыр жүйесі мүлдем жоқ. Бромрапаның сабағы негізгі өсімдіктің тамырына
бекітілген. Паразит толығымен негізгі өсімдіктің есебінен қоректенеді.
Күрес

шаралары.
Ауылшаруашылық
технологиясының
ережелерін
сақтау,
гербицидтерді қолдану.
Мистлето. Ағаш және бұта
түрлерінде
паразит.
Бұтақтарда
өсу
пайда
болады, ол өседі және тек
5.7-сурет - Сарқырама
Сурет 5.8 - Омелы ақ
5-6 жыл ішінде паразиттің
жасыл бұтағы дамиды, ол тамырдан мүлдем аулақ болады. Зардап шеккен
бұтақтар біртіндеп әлсірейді және зақымдану аймағынан жоғары жиі
толығымен кебеді.
Күрес шаралары. Қыста зардап шеккен бұтақпен бірге омелді кесу,
гербицидпен жапырақ құлағаннан кейін ағаштарды өңдеу.
5.1.3.Сәндік өсімдіктердің аурулары мен зиянкестерінің түрлері
Өсімдіктердің аурулары оларды тудыратын себептерге байланысты
әртүрлі белгілері бойынша жіктелуі мүмкін: пайда болу себебі бойынша;.
(ауру түрлері); олардың ағымының ұзақтығы(созылмалы, өткір); зардап
шеккен органдар (жапырақтар, бұтақтар, тамырлар, гүлдер, тұқымдар,
жемістер және т.б. аурулары); жасы (көшеттер, жас ағаштар, ересек ағаштар),
аурудың практикалық мәні бойынша дақылдар (бидай, жүгері, картоп,
қызылша, зығыр) немесе ұқсас дақылдардың топтары (дәнді, бұршақты,
жемшөп бұршақтары және т. б.) бойынша жіктеледі[195].
Өсімдік зиянкестеріне жәндіктер, кенелер (арахнидтер), қожалар,
құрттар (нематодтар), кеміргіштер, қоян тәрізді (сүтқоректілер) жатады.
Жәндіктер-өсімдіктердің жер асты және базальды мүшелеріне зиян
келтіретін өсімдік зиянкестерінің ең кең класы; жапырақтары мен инелері;
бағаналы зиянкестер; генеративті органдар. Азық-түлік түріне сәйкес, мәдени
өсімдіктердің жәндіктер зиянкестері келесі топтарға бөлінеді: жырту,
пирсинг және сору.
5.1.4.Зиянкестер мен ауруларды бақылау әдістері
Зиянкестер мен аурулармен күресу әдістері олардың әрекет ету
принципі мен Қолданылатын техникаға сәйкес агротехникалық,
механикалық, физикалық, биологиялық, химиялық және интеграцияланған
болып бөлінеді[196].
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5.1.4.1.Агротехникалық әдіс
Агротехникалық әдіс-бұл мәдени өсімдіктердің
өнімділігін арттыруға бағытталған ауылшаруашылық
әдістер.
Өсімдіктерді
қорғау
жүйесінің
агротехникалық негізі: топырақты өңдеу (сурет.5.9);
тыңайтқыштар мен микроэлементтерді қолдану,
ауыспалы егісті енгізу, отырғызу және себу
Сурет 5.9 - Топырақты
материалдарын
дайындау,
себу
мерзімдерін,
өңдеу
тәсілдерін сақтау, төзімді Өсімдіктерді іріктеу.
Механикалық әдіс мыналарды қамтиды: зиянкестерді қолмен жинау
және жою (сурет.5.10 А) немесе шағын механикаландыру құралдарын
пайдалана отырып, сақиналарды (белдіктерді), тосқауыл арықтарды
пайдалану (сурет.5.10 Б), Жарық тұзақтары (сурет.5.10 В), сондай-ақ ауру
өсімдіктерді жою үшін шұңқырларды отырғызу.

А-қоңыздарды Жинау
Б-аулау белдіктері
Сурет 5.10 - Күрестің механикалық әдісі

В - жеңіл тұзақтар

Зиянкестер мен ауруларды бақылаудың физикалық әдісі жоғары және
төмен температураны, жоғары жиілікті токтарды, әр түрлі сәулелі энергияны,
қоршаған орта ылғалдылығының өзгеруін қолдануға негізделген. Мысалы,
тұқымдарды 52-53с° температурада ыстық суда термиялық өңдеу көптеген
аурулардың қоздырғыштарымен күресуде тиімді.
5.1.4.2. Биологиялық әдіс. Карантин
Зиянды жәндіктер мен өсімдік ауруларымен күресудің бұл әдісі
табиғатта тірі организмдердің жекелеген топтары арасындағы антагонистік
қатынастарды, сондай-ақ Жоғары өсімдіктердің өсімдік жасушалары
шығаратын ұшпа заттарды қолданудан тұрады.
Зиянкестермен күресудің биологиялық әдістеріне мыналар жатады:
жыртқыштар мен паразиттерді, қоздырғыштарды, өсімдік препараттарын
пайдалану, биологиялық өңдеу, аралас дақылдарды отырғызу және
өсімдіктердің тіршілік ету ортасын дұрыс таңдау,зиянкестерді радиациялық
және химиялық зарарсыздандыру, жәндіктер құстарын тарту, компост
қолдану, мульчирование. Көбінесе биологиялық әдіс аурулармен күресуде
қолданылады.
Антибиотиктер
мен
өсімдіктерді
вакцинациялауды
қолданыңыз.
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Өсімдіктер карантині-ауыл шаруашылығы дақылдарының қауіпті
зиянкестерінің, аурулары мен арамшөптерінің енуінің және таралуының
алдын алуға мүмкіндік беретін
мемлекеттік іс-шаралар кешені.
Карантиндік қызметтің міндетіне
өсімдіктерді,
тұқымдарды,
отырғызу материалдарын, астық
өнімдерін,
жемістер
мен
Тексеру
Үлгілерді іріктеу
көкөністерді қауіпті зиянкестерді,
5.11-сурет - Карантиндік іс-шаралар
өсімдік
ауруларының
қоздырғыштарын, сондай-ақ карантиндік арамшөптерді ірі тауарлық
партияларда, посылкаларда, бандерольдерде, басқа мемлекеттерден келетін
жолаушылардың багажында, сондай-ақ импорттық карантинге жатқызылған
өнімді сақтайтын және өңдейтін көлік құралдарында, қоймалар мен
кәсіпорындарда (сурет.5.11).
5.1.4.3.Химиялық әдіс. Пестицидтер туралы түсінік
Химиялық әдістер-зиянкестерді улы заттарды (пестицидтерді)
пайдалану арқылы, бүрку, тозаңдандыру,фумигациялау, тұман (аэрозоль)
қалыптастыру, сондай-ақ уланған жемді қолдану, тұқымдар мен баданшаны
дезинфекциялау арқылы жою. Пестицидтер әсіресе зиянды жәндіктердің
жаппай көбеюіне және аурулардың таралуына тиімді [197].
Пестицидтер-бұл арамшөптермен, зиянкестермен, ауылшаруашылық
өсімдіктерінің, ағаштардың, бұталардың, дәндердің және т. б. ауруларымен
күресуге арналған химиялық заттар (пестицидтер). Пестицидтер ағзаға әсер
ету дәрежесіне қарай бөлінеді және болуы керек: тиісті жәндіктер мен
қоздырғыштарға улы, қорғалған өсімдіктер мен адамдарға зиянсыз, әмбебап,
стандартты. Ағзаға ену тәсілі және әсер ету сипаты бойынша пестицидтер:
ішек, байланыс, фумиганттар болып бөлінеді [198].
Интеграцияланған
әдіс-ауылшаруашылық
жүйесіндегі
зиянды
организмдермен күресудің барлық әдістерінің Ұтымды үйлесімі, мысалы,
арамшөптермен күресудің интеграцияланған әдісі ауыспалы егісті,
арамшөпті, тырмалауды, қатар аралық өңдеуді және т.б., химиялық өңдеуді
қамтиды.
5.1.5. Негізгі пестицидтердің сипаттамасы
5.1.5.1.Негізгі инсектицидтерге сипаттама
Зиянды жәндіктермен күресу үшін келесі препараттар қолданылады:
БИ-58 (сурет.5.12), метафос (сурет.5.12), карбофос, коллоидты күкірт
(сурет.5.12), ақтару, шлактарға қарсы метальдегид (сурет.5.12).
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Сурет 5.12. Негізгі жазулар.

Арамшөптерге қарсы гербицидтер қолданылады- торнадо, ураган және
т.б.(сурет.5.13)

5.13-сурет - Арамшөптерге қарсы препараттар

5.1.5.2.Негізгі фунгицидтердің сипаттамасы
Аурулармен күресу үшін келесі фунгицидтер қолданылады: мыс
сульфаты, оның негізінде Бордо сұйықтығы дайындалады. Бордо сұйықтығы
өсімдіктерді бүрку үшін қолданылады, сонымен қатар Каптан, Топсин–М,
Фундазаол (сурет.5.14)[199].

Сурет 5.14- - Өсімдік ауруларымен күресуге арналған препараттар

Зиянкестер мен өсімдік ауруларымен күресу үшін биологиялық
өнімдер қолданылады - энтобактерин, дендробациллин, боверин. Өсімдік
тектес препараттарды қолдануға болады: сарымсақтың сулы инфузиясы, дала
шөгіндісі және т. б.
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5.1.5.3.Пестицидтердің үйлесімділігі. Өңдеу әдістері
Химиялық
заттардың
комбинациясы
өсімдіктерді
қорғауда
кеңінен
қолданылады
[200].
Пестицидтерді
біріктіруге кедергі олардың физикалық
сәйкессіздігі,
сондай-ақ
оларды
қолданудың оңтайлы мерзімдерінің сәйкес
келмеуі болуы мүмкін (сурет.5.15).
Пестицидтерді
қолданудың
негізгі
әдістері-тозаңдандыру, бүрку, фумигация
(сурет.
5.16).
Әр
әдіс
өзінің
артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие
Сурет 5.15- - Пестицидтердің
[201].
үйлесімділігі

Сурет 5.16 - Өсімдіктерді өңдеудің әртүрлі әдістері

Аэрозольдер. Бұл әдістің мәні пестицидтерді зиянды организмнің
тіршілік ету ортасына қатты немесе сұйық күйде (түтін немесе тұман
түрінде) енгізу болып табылады.
Улы кеміргіштер үшін жеткілікті тартымды тамақ өнімдерімен
араласатын уланған жемдер; сұйық уланған жемдер (судағы, сүттегі және
басқа сұйықтықтардағы улардың ерітінділері немесе суспензиялары).
Бақылау сұрақтары
1.Жәндіктердің ауыз қуысының қандай түрлері бар?
2.Жәндіктердің толық дамымауымен қандай фаза жоқ?
3.Ауру қоздырғыштарына кім жатады ?
4.Неліктен вирустық аурулар қауіпті?
5.Кускутамен күресудің негізгі шаралары қандай?
6.Мистлето мен бромрапия несімен қауіпті?
7. Күрестің механикалық әдісіне не жатады ?
8.Агротехникалық күрес әдісі дегеніміз не?
9.Жәндіктерге қарсы қандай препараттар қолданылады?
10.Зең ауруларына қарсы қолданылатын препараттар қалай аталады?
11.Өсімдіктерді өңдеудің қандай әдістері белгілі?
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Практикалық жұмыс. Ауыспалы егістің сызбасын сызыңыз.
5.2. Көшетханалар мен жылыжайлардағы топырақты жақсарту
әдістері
5.2.1. Оранжереяларда, көшетханаларда және жылыжайларда
топырақты сауықтыру әдістері
Көшетханалар мен жылыжайларда топырақты зарарсыздандыру үшін
үш әдіс қолданылады: химиялық, термиялық (топырақты буландыру) және
биологиялық
(топырақты
ауыстыру,
қайнаған
сумен,
калий
перманганатымен, арнайы биологиялық өнімдермен өңдеу).
Химиялық өңдеу бірнеше жолмен жүзеге асырылады. Арнайы дүкенде
рұқсат етілген препараттарды сатып алуға және топырақ топырағын
нұсқауларға сәйкес өңдеуге болады. Топырақты мыс сульфатының
ерітіндісімен, ағартқышпен емдеуге болады [202].
5.2.2.Көшетханаларды, сақтау орындарын залалсыздандыру тәсілдері
Көшетханалар мен отырғызу материалдарын сақтау орындары күзде
дезинфекцияланады.
Дезинфекциялау
үшін
формалин
ерітіндісі
қолданылады. Көбінесе дезинфекция 30-35% әк сүтімен, кейде 1-2% мыс
сульфатымен жүзеге асырылады. Ғимараттардың өздері (жылыжайлар,
жылыжайлар және пленкалы баспаналар) хлорлы әк инфузиясымен
дезинфекцияланады. Көшетхана ағаш бөліктері көбінесе керосин-әк
эмульсиясымен зарарсыздандырылады. Жылыжайларды дезинфекциялау
үшін Сіз күкірт бомбаларын қолдана аласыз немесе өңдеуді күкірт күйдірген
кезде пайда болатын күкірт газымен жүргізе аласыз. Көшетханаларды
зарарсыздандыру үшін аэрозольдерді қолдануға болады [203].
Бақылау сұрақтары
1.Көшетханаларда топырақты жақсарту үшін қандай әдіс қолданылады?
2. Қандай дәрі-дәрмектерді жақсартуға болады топырақтың патогендік
флорасы?
3.Оранжереялар, жылыжайлар қалай дезинфекцияланады?
5.3.Сәндік өсімдіктердің зиянкестерімен күресу әдістері
5.3.1.Сәндік өсімдіктер зиянкестерінің түрлері және олармен күресу
жолдары
Жер асты және жер үсті органдарының зиянкестерін ажыратыңыз
[204;205].
5.3.1.1.Жер асты ағзаларының зиянкестері
Өсімдіктердің тамыр жүйесіне ең үлкен зиян - 5700-ден астам түрді
қамтитын ламелла тұқымдасының қоңыздарының субфамилиясы. Ең
танымал бірі-Мамыр Шығыс қоңызы (немесе Хрущ).
Қоңыздың
ұзындығы 20,5-29 мм. Личинкалардың ұзындығы 40-45 ММ, майлы, бозғылт
сары түсті, үш жұп аяғы бар, басы сары-қоңыр, аузы жақсы дамыған (сурет.
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5.17). Личинкалар тамырларды жеп, зиян келтіреді, ал қоңыздар әртүрлі ағаш
түрлерінің жас жапырақтарымен қоректенеді.

А-сыртқы түрі

Б-Личинка
Сурет 5.17 - Мамыр қоңызы

В-даму циклі

Щелкунчиктер.
Щелкунчиктер
тұқымдасының
қоңыздары
өсімдіктердің жер асты органдарына айтарлықтай зиян келтіреді.
Орташа қоңыздар (сурет.5.18). Денесі ұзартылған, төмен қарай
тарылған, жоғарыдан дөңес. Бұл қоңыздардың личинкалары сары түсті, тар,
ұзын, цилиндр тәрізді, қатты, үш жұп аяғы бар, басы тегіс, жиектері тегіс.

А-сыртқы түрі

Б-Личинка
В-зақымдану сипаты
Сурет 5.18 - Щелкун қоңызы

Личинкалар жерде бірнеше жыл өмір сүреді. Ең үлкен зиян-құрт қоңызының
личинкалары, ол құрт құрттары деп аталады.
Қысқы совок (сурет.5.19). Ересек жәндік-қанаты 35-45 мм көбелек.
Пупа ұзындығы-16-20 мм, қызғылт-қоңыр. Шынжыр табандар зиян келтіреді.
Олар тамыр мойнын, тамырларын жұлып, төменгі жапырақтарды жейді.

А-сыртқы түрі

Б-Личинка
Сурет 5.19 - Қысқы совок

В-даму циклі

Кәдімгі аю (сурет.5.20). Пайда болған учаскесінде жолдарын және
біліктер туралы куәландырады зиянды қызмет медведки. Үлкен жәндік.
Оның ұзартылған (35-40 мм) жібектей денесі цилиндр тәрізді, қоңыр түсті.
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Алдыңғы аяқтар қазу, артқы аяқтар секіру. Аюдың личинкалары ересек
жәндіктерге ұқсас, бірақ қанаттары жоқ. Ересек личинкалар өсімдіктердің
жер асты бөліктерін жейді тұқымдар, түйнектер, тамыр дақылдарын жейді.

А-сыртқы түрі

Б-даму циклі
Сурет 5.20 - Қарапайым аю

Күрес шаралары. Шынжыр табандарды өсіру кезінде ерте көктемде жер
қазу және арамшөптерді уақтылы жою. Уақытылы химиялық өңдеу,
қарақұйрықтар мен жәндіктердің басқа да табиғи жауларын тарту.
Ағаштарды бүрку және топырақты биологиялық пестицидтермен өңдеу. Мыс
жемдерге қарсы уланған жемді, сондай-ақ керосинге малынған құммен
толтырылған аң аулау ойықтарын қолдану тиімді.
5.3.1.2.Жер үсті органдарының зиянкестері [204; 205; 206]
5.3.1.2.1. Тли, масштабты жәндіктер, жалған қалқандардың
сипаттамасы
Тли. Гүл өсімдіктерінде тли түрлерінің
құрамы өте алуан түрлі (сурет.5.21). Бұл
ұзындығы 0,5-0,6 мм кішкентай жәндіктер,
овоидті, сопақша немесе ұзын пішінді, жұмсақ
сыртқы жамылғысы және екі жұп қанаты бар.
Бояу әртүрлі болуы мүмкін. Ауыз қуысы
пирсинг-сорғыш. Тли үлкен топтарда, жас қашу
мен жапырақтардағы колонияларда орналасады
(көбінесе төменгі жағында). Тли тіршілігінің
әсерінен жапырақ пышағы көлденең және
бүйірден бұралады. Зиянкестердің бұл түрі
қауіпті, өйткені тли шығаратын жабысқақ зат
(бал шық) өсімдіктердің көптеген вирустық, Сурет 5.21 - Әр түрлі тли түрлері
микоплазмалық ауруларын таратады.
Күрес шаралары. Өсімдіктерді карбофос, мүйізтұмсық, сайфоспен,
сондай-ақ пиретрум, Темекі немесе махорка, жусан, капсикум бұрышы, асыл
лавр, эвкалипт, қарағай инфузиясымен бүрку.
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Қотыр

(Сурет.5.22).

Бұл

сәндік өсімдіктердің кең таралған
зиянкестерінің
бірі.
Масштабты
жәндіктердің түрлері өте алуан түрлі:
Калифорния, аспдистра, дөңгелек,
бромелиад, қоңыр және т. б. Аналық
без қанаттарының және аяқ шаншыпротовым
аппаратымен
Сурет 5.22 - Масштабты қалқанның сосущим
пайда болуы
жүргізеді баяулаулы өмір салты.
Бірінші
жастағы
личинкалар
(ашытқылар) өте мобильді. Кейінірек олар діңгекға жабысып, қалқан
құрайды. Жаңа жерде сорылып, личинкалар қатты қоректенеді және көптеген
жабысқақ қантты экскременттерді шығарады, оларда бұтақтарды,
жапырақтарды және жемістерді қара жабындымен жабатын саңырауқұлақтар
пайда болады.
Күрес шаралары. Зардап шеккен өсімдіктерді қатаң тексеру және
қабылдамау. Алкоголь немесе сабын ерітіндісіне батырылған мақта
тампонымен қолмен механикалық тазалау. Химиялық заттармен бүрку
("Банкол," Моспиран"," ақтара " және т.б.), сонымен қатар халықтық қорғау
құралдарын қолдануға болады - сарымсақ, пияз немесе целандин инфузиясы.
Жалған қалқан. Ең көп таралған жалған қалқандар-пальма, қоңыр,
Шырмауық, бокс ағашы, жұмсақ, жапон. Жалған қалқандар мен масштабты
жәндіктердің басты айырмашылығы-масштабты жәндіктердің қалқаны оңай
жыртылып, оның астында жәндіктің өзі орналасқан. Жалған қалқандарды
өсімдіктен тек қалқанмен бірге алып тастауға болады. Личинкалар мен
аналықтар өсімдіктердің шырынын сорады, осылайша олардың әлсіреуі мен
кебуіне әкеледі. Күшті инфекциямен-өсімдіктердің өлімі.
Күрес шаралары. Қолмен механикалық тазалау, содан кейін сарымсақ,
пиретрум немесе үлкен чистотел инфузиясымен емдеу. Дәрі-дәрмектердің
бірімен бүрку: карбофос, мүйіз. Құрғақ бұтақтар мен құлаған жапырақтарды
жағу.
5.3.1.3.Триптердің, ақ шыбындардың, құрттардың сипаттамасы
[204;205;206]
Трипс. Ашық жерде гладиолус трипсі жиі кездеседі-ұзындығы 1-1, 5
мм болатын қара қоңыр түсті кішкентай қанатты жәндіктер. Личинка қызыл
көздермен сарғыш, түтік тәрізді процесі бар іш.Жылыжайда жылыжай трипсі
зиян келтіреді-ұзын денесі бар қара қоңыр түсті кішкентай жәндік, екі жұп
қанаттары шаштарымен шектеседі. Ауыз қуысы пирсинг-сорғыш.Дене
ұзындығы небары 1-1,5 мм (сурет.5.23). Алматыдан өсімдіктер ретінде ересек
бітелер, сондай-ақ олардың личинкалары. Олар жапырақ тіндерінен сүт
шырынын сорады. Көптеген инъекцияларға байланысты жапырақ сарғайып,
өледі [207].
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А-сыртқы түрі

Б-Личинка
Сурет 5.23 оранжереялық трипс

В-зақымдану сипаты

Күрес
шаралары. Жылыжайларда
және
олардың
жанында
арамшөптерді, өсімдік қалдықтарын жою. Топырақ пен жылыжайды
дезинфекциялау. Трипс көп мөлшерде химиялық заттарды қолдану Агравертин, Фитоверм, Вертимек, Каратэ.
Ақ шыбын (ақ шыбын) (сурет.5.24). Сәндік тұқымдардың кең таралған
зиянкесі. Бұл сорғыш ауыз аппараты бар кішкентай жәндік. Ересек
шыбындардың сарғыш денесі және ақ түсті ұнтақты балауыз жабындысымен
жабылған екі жұп қанаттары бар. жапырақтардың шырынын сорып,
дамудың толық циклі олардың түссіздігін тудырады. Бұл зиянкестердің
зақымдануы жапырақтардағы ақшыл жабындымен анықталады.

А-сыртқы түрі

Б-Личинкалар
Сурет 5.24– Аққанат

В-зақымдану сипаты

Күрес шаралары. Химиялық күрес әдісі. Карбофосты, 30, актара
препаратын қолдану. Ақ шыбындарды "ұшқыштардың"көмегімен ұстауға
болады-гүл құмыраларына салынған желіммен жабылған кішкентай сары
плиталар.
Өрмекші кене. Ең танымал өкілі қарапайым паук кенесі
(сурет.5.25). Кене сопақша пішінді, жаздың басында кішкентай дақтары бар
сұр-жасыл. Жылжымалы кезеңінде кене жапырақтардың төменгі жағын
зақымдайды, оларды тормен қаптап түссіздендіреді. Жапырақтар сарғайып
түседі.

А-сыртқы түрі

Б-Личинкалар
Сурет 5.25 - Өрмекші кене

В-зақымдану сипаты

Күрес шаралары. Өсімдік қалдықтары мен арамшөптерді жинау және
жою, күзгі топырақты қазу, ххимикалық өңдеу (карбофос, коллоидты күкірт).
Бөлме өсімдіктерді пияз таразысының сарғыш-сары инфузиясымен немесе
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майдалап туралған пияздың инфузиясымен жууға болады (бір стақан өгізге
бір қасық).
Червец (Сурет.5.26). Гүл өсімдіктеріне құрттардың бірнеше түрі
айтарлықтай зиян келтіреді. Ең кең таралған-бокс ағашы, зәйтүн, теңіз
жағалауы, ұнтақты, амиллис, пальма,
жылыжай. Бұл топқа ұсақ аналық (0,5-12
мм) тән ұнтақ жабыны немесе жіп тәрізді
балауыз секрециясы бар. Ауыз қуысы
кеміргіш-сорғыш. Червецы жамылғыны
теседі, өсімдіктер шырынын сорады.
Тістеу орындары деформацияланған.
Сурет 5.26 - Құрттың пайда болуы
Өсімдік
кез-келген
қайталама
инфекцияларға сезімтал болады.
Күрес шаралары. Жұқтырған материалды қатаң карантиндік тексеру
және қабылдамау. Отырғызу материалын бром метилімен фумигациялау.
Ақтара және Моспилан сияқты препараттармен бүрку.
5.3.1.4.Жапырақ
құрттарының,
жапырақ
жейтіндердің,
көбелектердің сипаттамасы [204; 205; 206] Раушан
жапырағы
(сурет.5.27). Жіңішке ішімен Кішкентай түнгі көбелектер. Қанаты 14-22 см.
Алдыңғы қанаттары трапеция тәрізді. Алдыңғы қанаттарының түсі ақшыл
сарыдан сұр немесе қою қоңырға дейін өзгереді, артқы қанаттары қоңыр-сұр.
Личинка (құрт) құрт тәрізді. Көлемі-18-20 ММ. Түсі өзгермелі-қою
зәйтүн жасылынан ашық жасылға дейін[208].

А-сыртқы түрі

Б-Личинка
В-зақымдану сипаты
Сурет 5.27 - Розанная Листовертка

Күрес шаралары. Жапырақ құрттарымен күресу қиын, өйткені оның
дамуының барлық кезеңдерінде жәндіктер қол жетімді емес жерлерде
орналасқан. Ерте көктемде жұмыртқадан шыққан құрттарды метофос,
хлорофос, фозалонмен емдеу; жапырақтардағы құрттарда – антио, рогор.
Бактериалды препараттардың бірімен жапырақ құрттары әсер ететін
өсімдіктерді емдеуге болады: 1% дендробациллин, 0,5% боверин, 1%
энтобактерин. Құстарды тарту және қорғау.
Листоеды. Олар Антарктикадан және Арктика аймағының көп
бөлігінен басқа барлық жерде кездеседі. Орман, дала, жеміс және көкөніс
дақылдарына үлкен зиян келтіреді.
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Қарағай жапырағы қоңызы (сурет.5.28).
Алматы қалаларын
көгалдандыруда негізгі дақыл болып табылатын қарағайдың әртүрлі түрлерін

А-сыртқы түрі

Б-Личинка
В-зақымдану сипаты
Сурет 5.28 - Қарағай жапырағы қоңызы

зақымдайды. Қоңыз-4,5-6,5 мм, жоғарғы жағында сары түсті, басы мен кеуде
қалқанында қара дақтар бар. Личинка қарқынды сары, дененің екі жағында
бойлық қара жолақ бар [209].Қоңыздар жапырақтарда, сабақтарда және
жапырақшаларда ұсақ тесіктерді жейді. Личинкалар жапырақтарды төменгі
жағынан қаңқалайды. Алдымен олар жапырақта бір-біріне жабысады, содан
кейін олар өсіп келе жатқанда, басқа жапырақтарға зақым келтіріп, біртіндеп
таралады.
Күрес шаралары. Өсімдіктерді хлорофоспен бүрку немесе темекі
шаңымен тозаңдандыру.
Моль. Кішкентай және ымырт өмір салтымен сипатталатын көбелектер.
Бұл жәндіктердің личинкалары зиянды, ал ересектер жыныстық жетілуге
жетіп, тек жұптасып, жұмыртқа салып, қуыршақ жасайды.
Бөртегүл көбелегі (сурет.5.29). Бөртегүлдің кең таралған және қауіпті
зиянкестері [210]. Көбелектің қанаты 10-14 мм. Алдыңғы қанаттары АҚ және
сары дақтармен және күміс бахраммен қоңыр:артқы қанаттары сұр, қысқа
және алдыңғы. Гусеница жасыл түсті, оның басы сары, ұзындығы 8мм. Әрбір
құрт жапырақтың шетін немесе жоғарғы жағын түтікке бұрап, жапырақтың

А-сыртқы түрі

Б-Шынжыр Табан
В - зақымдалған Парақ
Сурет 5.29 - Бөртегүл көбелегі

жұмсақ жасыл маталарын жұлып алып, тамырлардың торын қалдырады.
Күрес шаралары. Күзде және көктемде бұталардың айналасында жер
қазу. Мамыр айының соңында-маусымның басында, бөртегүл гүлденуіне
дейін, бұталарды Искра, Инта вир, Интац препараттарымен емдеу.
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5.3.1.5.Пядинецтердің, күңкілдердің, пенництің сипаттамасы
Қысқы көбелек үлкен зиян
келтіреді. Бұл қайың, тал, үйеңкі,
емен, күл, құс шие зиянкестері.
Ағаш түрлерінің
жапырақтарымен қоректенетін
осы жәндіктердің құрттары
зиянды[204;205;206;211].
Жаппай көбею кезінде шынжыр
табандар тек тамырларды немесе
тек жапырақшаларды қалдырады.
Жалаңаш
ағаштар
тормен
қапталған, ал шынжыр табандар
Сурет 5.30 - Қысқы көбелек
шоғырларға ілулі.
Бұл айқын жыныстық айырмашылықтары бар көбелектер (сурет.5.30). Ер
адамның қанаты шамамен 20-30 мм. Түсі қоңыр-сұр, жұқа сұр сызықтармен.
Шынжыр табанның денесінің ұзындығы 25-28 мм, Түсі сары-жасыл, артқы
жағында бойлық қоңыр жолақ, әр жағынан үш ақ жолақ, бес жұп кеуде және
құрсақ аяқтарымен жабдықталған
Күрес шаралары. Шыққанға дейін жұлдызқұрт жұмыртқа
ранневесенние өңдеу ДНОК. Шынжыр табандарға қарсы кез-келген
органофосфор инсектицидтері немесе бактериялық препараттар. Қуу
кезеңінде ағаш діңін қазу. Көбелек жұмыртқаларын салу кезінде тұзақ
белдіктерінің сандықтарына салу.
Пенницы. Пенница қатты ауырады (сурет.5.31). Кішкентай жәндіктер,
ұзындығы 6-15 ММ. Басы кең, артқы аяқтары секіреді. Личинкалар
өсімдіктерде олар құрған көбіктің
кесектерінде
тұрады.
Сарғыш
личинкалар зиянды, олар жапырақ
пен қашу өсінділерінде ерекше
көбік секрецияларында өмір сүреді,
зақымдалған
жапырақтары
мыжылып,
сары
дақтармен
А-сыртқы түрі
Б-личинка
жабылады,
педункулалар
Сурет 5.31 - Пенница слюнявая
қысқарады және дамымайды.
Күрес шаралары. Рогорм, карбофос, сарымсақ инфузиясымен бүрку.
Күңкіл. Жыланқияқ, Гиацинт, қызғалдақ, нарцидтерге зиян келтіреді.
Гүл өсімдіктеріне қатты зиян келтіретін пияз (сурет.5.32). Ересектерге
арналған пияз шыбыны (кішкентай нарцид шыбыны) – ұзындығы 7-9 см,
қола-жасыл түсті, іштің бүйірлерінде 3 сұр. Личинка (ұзындығы 11 мм-ге
дейін) Лас сары немесе жасыл-сұр түсті, құрт тәрізді. Тән белгісі-дененің
артқы жағында қызыл процестердің болуы.
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Личинкалар шамды жейді. Нәтижесінде
зақымдалған баданаларға саңырауқұлақ
және бактериялық инфекция тез әсер
етеді және шіріп кетеді. Зақымдалған
өсімдіктер
өсуден
артта
қалады,
жапырақтары қурап қалады.
Күрес шаралары. Сақтау үшін немесе
отырғызу алдында сау баданшаны мұқият
таңдау, отырғызу алдында немесе дәрідәрмектердің біреуін қазып алғаннан
кейін баданшаны маринадтау: рогор,
карбофос, метафос 15-20 минут ішінде;
Сурет 5.32 - Пияз қабығы
баданшаны
термиялық
өңдеу.Личинкаларға қарсы топырақты рогор, карбофос, базудинмен суару.
5.3.1.6.Есекқұрттардың, шырыштардың, кеміргіштердің сипаттамасы
Есекқұрт (Сурет.5.33). Есекқұртты кейде пинцет деп те атайды.
Олардың ұзындығы 3,5-5,0 мм-ден аспайды.есекқұрттың денесі қара қоңыр
түсті.
Личинкалар ересек жәндіктерге ұқсас, бірақ
қанаттары жоқ.
Гүлді өсімдіктердің жапырақтарын зақымдаңыз.
Күрес шаралары. Күзгі топырақты қазу, топыраққа
ГЦГ енгізу, сарымсақ, пияз инфузиясымен бүрку,
зиянкестерді тарту үшін тақталардан жемді жинау.
Слизни. Шырыштар сәндік зиян келтіреді:
Сурет 5.33 - Сарқырама
ептілік, тор, өріс, шекара. Олардың нәзік және
шырышты терісі бар жұмсақ, тегіс емес денесі бар (сурет.5.34).
Күндіз қожалар баспанаға тығылады
(жапырақтары, тақталары, өсімдік
қалдықтары), түнде іске қосылады.
Ылғал, көлеңкелі жерлерде тез
өсіріңіз. Аналықтар топыраққа 10-30
жұмыртқа салады. Қожалар кезкелген жаста ұйықтайды.
Қабықты
қырнау
нәтижесінде
жапырақта шеттері тегіс емес тесіктер
А-сыртқы түрі
Б-зақымдану
пайда болады, түйінде және тамырда
сипаты
Сурет 5.34 - Слугтар
– формасы әртүрлі терең шұңқырлар
пайда болады.
Күрес шаралары.Арамшөптермен күресу, шөпті шабу және оны темір
сульфатының 8% ерітіндісімен өңдеу немесе топырақты жаңа кесілген әкпен
(25 г/м2) суперфосфатпен тозаңдандыру; күн сайын қайнаған суға немесе
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қаныққан ас тұзы ерітіндісімен, тіпті одан да жақсы — ағаш күлімен
контейнерге жинау.Металдегидпен, капсикум отварымен бүрку.
Кеміргіштер. Кеміргіштерден ағаш-бұталы екпелерге үлкен зиян
келтіреді –үй және дала тышқандары, сұр егеуқұйрық; қуыстардан қарапайым шұңқыр және су егеуқұйрығы. Олардың барлығы барлық жерде
таралған. Күзгі-қысқы кезеңде тышқан тәрізді кеміргіштер тамырларды,
бұтақтарды, бүршіктерді жұлып алады. Сол кезеңде гүлді өсімдіктерден
түймедақлар, примроздар, Гербера қатты зақымдалады.
5.3.2.Өсімдіктерді зиянкестерден қорғау жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру
Өсімдіктерді қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін зиянды
жәндіктердің санын есепке алу, олардың тән ерекшеліктерін білу, өрісті
жұқтырудың болжамын жасау талап етіледі. Осы мәліметтер негізінде ең
тиімді әдіс таңдалады және жұмыс кестесі жасалады. Өсімдіктерді қорғау
жүйесін әзірлеу тәртібі мынадай түрде ұсынылады: 1.Ауыл шаруашылығы
алқаптарының жай-күйі туралы ақпарат жинау. 2.Егістікте зиянкестердің
болуын және нақты ауыл шаруашылығы дақылының зақымдануын болжау
жасау. 3.Фенологиялық күнтізбелерді, климограммаларды және ластану
карталарын әзірлеу. 4.Фитосанитарлық жағдайды модельдеу. 5. Өсімдіктерді
қорғау жүйесінде алдын алу және жою операцияларының тізбесі мен
күнтізбесін әзірлеу. 6.Қорғау іс-шараларын жүргізудің жылдық жоспарын
жасау. 7. Өсімдіктерді қорғауға жұмсалатын ресурстар мен қаражаттарды
есептеуді жүргізу. 8. Өсімдіктерді қорғау жүйесін қолдану тиімділігін
есептеу [212].
5.3.3. Зиянкестерге қарсы өсімдіктерді өңдеу
Алдын алу іс-шараларын жүргізу: қалалық жағдайларға төзімді
тұқымдарды іріктеу; карантинді сақтау. Сәндік екпелердің тұрақтылығын
арттыру жөніндегі іс-шаралар: отырғызу үшін орынды таңдау; отырғызу
материалын таңдау; отырғызудың оңтайлы мерзімін таңдау. Тұрақты
агротехникалық және санитарлық-гигиеналық іс – шаралар: топырақты
ұрықтандыру; қопсыту; арамшөптерді жою; суару; таптаудан қорғау;
ағаштың тәжін суару; құрғақ бұтақтарды алып тастау; жаралар мен
қуыстарды емдеу; бұталарды кесу; паразиттік өсімдіктерді жою; екпелерді
жасарту; өсімдік зиянкестерінің табиғи жауларын екпеге қолдау көрсету
және тарту. Белсенді қорғаныс шаралары: зиянкестерді (құрттарды,
личинкаларды) жинау және жою, кірпіштерді сындыру,өт қабын кесу және
т.б.); химиялық қорғаныс құралдарын қолдану; микроорганизмдер мен
олардың негізінде биологиялық өнімдерді пайдалану; ипаразиттердің
жыртқыштарын, инсективті жануарларды (құстар, жаралар, шіркейлер, моль,
кірпі, бақалар, кесірткелер, жыландар, моншақтарды пайдалан
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАР
1.Өсімдіктің жер асты мүшелеріне қандай жәндіктер зиян келтіреді?
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2.Сым құртының қауіптілігі неде?3.Сайтта аюдың пайда болуын қалай
анықтауға болады?
4.Қысқы күректі басқа көбелектерден қалай ажыратуға болады?
5.Қандай жәндіктер пирсинг-сорғыш ауыз аппаратымен сипатталады?
6. Триптердің қандай белгілері бар?
7.Неліктен ақ қанаттар қауіпті?
8. Құрттардың пайда болуының негізгі белгісі қандай?
9.Өсімдікте тордың пайда болуы нені көрсетеді?
10. Листовертканың пайда болуының негізгі белгісі қандай?
11.Қарағай жапырағы қоңызы қандай зиян келтіреді?
12. Бөртегүл көбелегімен қалай күресуге болады?
13. Қысқы көбелектің құрттарын қалай ажыратуға болады?
14.Өсімдіктің қашуында көбік секрециясының болуы нені көрсетеді?
15.Пияз қоңызының ерекшелігі қандай?
Практикалық жұмыс.
Қарағай жапырағы қоңызының, розан құртының даму циклін сызыңыз
5.4.Сәндік өсімдіктер ауруларымен күресу әдістері
5.4.1.Сәндік өсімдіктер ауруларының түрлері және олармен күресу
жолдары
5.4.1.1.Инфекциялық емес аурулар
Жұқпалы емес аурулар өсімдіктің қалыпты өмір сүру жағдайларын
бұзудан туындайды. Олар өсімдіктерді тежейді және оларды
саңырауқұлақтармен,
бактериялармен,
вирустармен
жұқтырудың
алғышарттарын жасайды. Жұқпалы емес аурулар әртүрлі себептерге
байланысты болуы мүмкін: қоректік заттардың жетіспеушілігі немесе артық
болуы; қолайсыз температура факторлары немесе топырақ пен ауадағы
ылғалдың болмауы немесе артық болуы және т. б.[205; 206; 213; 214].
5.4.1.2.Жұқпалы аурулар
5.4.1.2.1.Ұнтақты көгеру мен тоттың сипаттамасы
Ұнтақты көгеру Гербера, раушан, флокс, дельфиниум, емен және т. б.
зақымдайды.[205; 206; 213; 214].

А-Раушан

Б. - Гербера
В-Емен
Сурет 5.35- - Өсімдіктердегі ұнтақты көгеру

Ауру жапырақтарда, бүршіктерде, сабақтарда, ақ өрмекші немесе
ұнтақты бляшкалардың жас өскіндерінде пайда болады (сурет.5.35).
Патогеннің түріне байланысты парақтың жоғарғы немесе төменгі жағы ғана
зақымдалады, кейде екеуі де бір уақытта.
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Күрес шаралары. Ауыспалы дақылдар; топырақ қазу арқылы өсімдік
қалдықтарын жою; топсинмен, фундазолмен, морестанмен, мыс-сабын
сұйықтығымен, купрозанмен, цинебпен, сода күлімен және сабынмен,
коллоидты күкіртпен бүрку немесе ұнтақталған күкіртпен тозаңдандыру.
Тот (Сурет.5.36). Бұл ауру ағашқа (қарағай, арша) және әсіресе гүлді
өсімдіктерге (раушан, володушка, қалампыр, алқаптың лалагүлі, флокс)
айтарлықтай зиян келтіреді. Сіз тотты зардап шеккен зауытта пустулалар
(немесе жастықшалар) деп аталатын Дат дақтарының пайда болуымен
анықтай аласыз. Тот жұқтырған өсімдіктер әдетте депрессияға ұшырайды,

А-Раушан

B-Түрік қалампыры
Сурет 5.36 –- Өсімдіктердегі тот

В-Қарағай

өсуден артта қалады, ал аурудың күшті дамуымен олар өледі.
Күрес шаралары. Агротехникалық тәсіл-3 жылдан кейін дақылдарды
бұрынғы орнына ауыстыра отырып ауыстыру; төзімді дақылдарды өсіру;
фосфор-калий тыңайтқыштарын енгізу; өсімдік қалдықтарын жинау және
жою;
өсімдіктерді 10-12 күнде 1 рет поликарбацин, дитан, цинеб(0,4%) коллоидты
күкірт 0,2%), мыс хлороксиді, мыс-сабын және Бордо сұйықтығымен бүрку.
5.4.1.2.2.Жапырақ дақтарының сипаттамасы
Дақтардың көптеген түрлері бар (сурет.5.37).

Қара үйеңкі дақтары

Теректің қоңыр дақтары
Сурет 5. 37 - Дақтың әртүрлі түрлері

Теректің ақ дақтары

Жұқтырған өсімдікте дақтар пайда болады, олар біртіндеп өсіп, бүкіл
жапырақты толтырады. Дақтар концентрлік аймақтармен, сондай-ақ торлы
немесе бұрыштық, жолақтар түрінде және т. б. болуы мүмкін. Дақтардың
белгілі бір түрінің атауы көбінесе оның сыртқы түрін сипаттайды[205; 206;
213; 214].
Байланысты мінін түрін өсімдіктер-иесін, санын, шамасын және жеміс
беру дақ жапырақта басталады немесе одан кем айтарлықтай олардың
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опадение. Жапырақтары кейде қатты түсіп кетеді, сондықтан өсімдіктің
сәндік құндылығы төмендейді.
Күрес шаралары. Вегетация кезеңінде қатты зардап шеккен
өсімдіктерді және күзде өсімдік қалдықтарын жою; жолдар арасында
топырақ қазу; төзімді сорттарды өсіру; өсу басталғанға дейін көктемде мыс
сульфатының 1% ерітіндісімен, вегетация кезеңінде мыс – сабын және Бордо
сұйықтықтарымен, мыс хлоридімен бүрку.
5.4.1.2.3.Жапырақтардың
деформациясының
сипаттамасы,
бұтақтардың некрозы
Жапырақтардың деформациясы жапырақ пішінінің өзгеруімен
сипатталады. Орындарда зақымданулар құрылады
қалыңдалған бөліктер, қатпарлылығы, курчавость
(Сур.5.38). Парақтың зақымдалған бөлігінің түсі
өзгереді.
Ол Ақ, алтын сары, қызыл-қоңыр, күлгін болуы
мүмкін.Бұтақтардың некрозы. Некроз жалпы және
жергілікті болуы мүмкін. Жалпы некрозбен ауру
Сурет 5.38 - Шырайгүл бүкіл қашуды қамтиды және оның өлімі өте тез
жапырақтарының
жүреді. Жергілікті некроз аурудың баяу ағымымен
деформациясы
сипатталады, өйткені басында филиалдың кішкене
бөлігі ауырады.
Күрес шаралары. Мәдениет үшін жақсы өсу жағдайларын жасау;
кептірілген бұтақтарды кесу және жағу, қашуды алып тастау, екпелерді
механикалық зақымданудан және зиянкестерден қорғау; фунгицидтермен
емдеу.
5.4.1.2.4.Қатерлі ісік ауруының сипаттамасы
Әр түрлі мөлшерде және әртүрлі пішіндегі өсінділердің пайда болуы
өсімдіктердің қатерлі
ісік
ауруымен
зақымданғанын
көрсетеді. Ең қауіпті
тамыр қатерлі ісігі
(сурет. 5.39). Оның
көзі-жұқтырған
топырақ,
баданалар
мен түйнектер.
Сурет 5.39 - Бактериялық тамыр қатерлі ісігі
Күрес
шаралары.
Сайтты
4
жылға
ауыстыру; қатты зардап шеккен өсімдіктерді жою және қалған тесіктерді
формалин,
ағартқыш,
мыс
сульфаты,
калий
перманганатымен
дезинфекциялау

178

5.4.1.2.5.Тербелістердің, шіріктердің сипаттамасы
Вильтинг-бұл жапырақтар мен бұтақтардың құлауында көрінетін ауру.
Содан кейін көптеген өсімдіктерде жапырақтары сарғайып, хлоротикалық
болады, шыңдары құлайды [205; 206; 213; 214].

А-фузариумды қалампыр
Б-қызанақтың Вертикиллезді кебуі
Сурет 5.40 –- Өсімдіктердің қурап қалуы

Фузариозды солу (Рис5.40А). Жапырақтары бір мезгілде және біркелкі
сарғаяды, жоғалтып, тургоры төмен, солады, бірақ түседі. Сабақтар буреют,
тамыр шейка және тамыры шіритін. Зардап шеккен органдардың бетінде
және көбінесе тамыр мойнында қызғылт жастықшалар түрінде патогеннің
жемісі пайда болады.
Қызанақтың вертикиллезді кебуі (сурет.5.40 Б) немесе шанышқы
Verticillium тұқымынан шыққан саңырауқұлақ қоздырғышынан туындаған.
Инфекция топырақ арқылы жүреді. Аурудың қоздырғыштары топырақта
бола отырып, 10 жылдан астам уақыт бойына өміршеңдігін сақтайды.
Күрес шаралары. Тұқымдарды ТМТД, топсин-М, фундазол
суспензиясымен немесе термиялық тәсілмен дәрілеу; жабық топырақта
залалсыздандырылмаған топырақты пайдалану немесе оны дезинфекциялау;
дақылдарды бұрынғы учаскеге 3 жылдан кейін қайтара отырып ауыстыру;
сау өсімдіктерден тұқым жинау.
Шірік. Өсімдіктің барлық бөліктері, әсіресе шырынды органдар әсер
етеді. Ауру өсімдіктердің жасушаларының органикалық заттары ыдырайды
және ішінара минералданады. Бұл түрдегі аурулар сәндік өсімдіктер
арасында кең таралған. Шіріктің көптеген түрлері бар: сары, қоңыр жүрек
тәрізді, қоңыр талшықты және т. б. Жемістер, түйнектер, баданалар
целлюлозасының шірігі әсіресе қатты зақымдалады.
Ең кеңінен серая гниль көптеген гүлді өсімдіктерді зақымдайды
Аурудың басталуының алғашқы белгісі-өсімдіктің әртүрлі бөліктерінде
(жапырақтары, бүршіктері, гүлдері) сұр шаңның жабындысына ұқсас
бөртпелердің пайда болуы, оның
астында ұлпалар бозарып, сарыға
айнала бастайды (сурет. 5.41).
Ересек ағаштардың шірігі ерекше
сипаттамаларға ие. Ағаштағы
орналасуына байланысты ол
Діңгек, кесек, апикальды, тамыр,
Сұр шірік
Сұр қызғалдақ
жүрек тәрізді, перифериялық
шірігі
болып бөлінеді. Шірік түсі бар:
Сурет 5.41- - Өсімдіктердегі сұр шірік
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ақ, қоңыр, мотли, мәрмәр.
Күрес шаралары. Жылыжайлар мен жылыжайларды үнемі желдету;
өсімдіктердің зардап шеккен бөліктерін алып тастау; артық суарудан, азотпен
бір жақты тыңайтқыштан, қалыңдатылған екпелерден аулақ болу;
тұқымдарды сұрыптау; өсімдіктерді вегетация кезеңінде фундазол, топсинМ, каптан, цинебпен бүрку; өсімдіктерді ашқаннан кейін ерте көктемде
оларды фундазолмен құйыңыз.
5.4.1.6.Ауру түрлерін анықтау
Өсімдіктерді сәтті емдеу үшін Сіз дақылдың қандай ауруға
шалдыққанын анықтай білуіңіз керек және ол үшін өсімдік ауруларының
белгілерін бір-бірінен ажырата білуіңіз керек. Сондықтан ауруды дәл
анықтау үшін, зардап шеккен өсімдікті сыртқы тексеруден басқа, қоздырғыш
пен инфекция көздерін анықтау үшін арнайы зерттеулер қажет. Көп жағдайда
аурудың сыртқы белгілері микроскопиялық зерттеулермен және қоздырғыш
туралы морфологиялық мәліметтермен толықтырылады. Кейбір жағдайларда
гистологиялық және гистологиялық-химиялық зерттеулер үшін зақымдалған
тіндердің бөліктерін бекіту және бояу әдістері қолданылады. Қоздырғышты
дұрыс анықтау және инфекция көздерін анықтау үшін культуралық және
биологиялық зерттеулер жиі қолданылады. Аурудың қоздырғышын
культуралық зерттеу оны таза мәдениетке бөліп, морфологиялық және
биохимиялық сипаттамалары, сондай-ақ биологиялық ерекшеліктері
бойынша зерттеуден тұрады [216].
5.4.2.Сәндік өсімдіктердің себептері мен қоздырғыштары және
олармен күресу жолдары
Өсімдіктердің жұқпалы ауруларының қоздырғыштарына мыналар
жатады: паразиттік саңырауқұлақтар мен бактериялар; негізгі өсімдіктер деп
аталатын басқа өсімдіктердің есебінен өмір сүретін паразиттік гүлді
өсімдіктер;паразиттік жануарлар немесе өсімдік нематодтары; вирустар.
Жұқпалы емес аурулар өсімдікке тән қалыпты метаболизмнің бұзылуы
нәтижесінде пайда болады
Екпелерде өсімдіктердің жұқпалы ауруларының себептері көп. Бірі –
бұзу тәсілдерін агротехника. Оларға мыналар жатады: суық сумен суару,
топырақты ұзақ уақыт ылғалдандыру немесе кептіру, механикалық
зақымдану, температураның өзгеруі, өсімдіктердің қалыңдауы, егін жинауды
қатайту және т.б.Екіншісі-арамшөптердің арамшөптермен ластануы;
үшіншісі-Жарық жетіспеген жағдайда қалыңдатылған екпелер; төртіншітопырақтың жоғарғы қабаттарын минималды өңдеу.
Бақылау әдістері-ауылшаруашылық, биологиялық және химиялық.
5.4.3.Өсімдіктерді
аурулардан
қорғау
жөніндегі
жұмысты
ұйымдастыру
Сәндік өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан сәтті қорғау үшін әр фермада
ұйымдастырушылық іс — шаралар жоспары болуы керек-оларды орындау әдісі,
орны мен уақыты, сонымен қатар еңбек пен жұмыс процестерін ұйымдастырудың
технологиялары, формалары көрсетілген жұмыстар тізімі. Жоспарлар
перспективалы, жылдық және жұмыс болуы керек.
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Перспективалық жоспарлар өсімдіктерді қорғауға, олардың сәнділігі
мен өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған іс-шаралардың жалпы желісін
анықтайды. Жылдық жоспарда зиянкестердің жекелеген түрлерінің немесе
топтарының
зияндылығын
жою
немесе
азайту
жөніндегі
ісшаралар,пестицидтерге,
машиналар
мен
жабдықтарға
қажеттілік
жоспарланады[216].
5.4.4.Өсімдіктерді аурулардан емдеу
Өсімдіктердің санитарлық-патологиялық жағдайын диагностикалау
негізінде нақты диагноз анықталады және бақша өсімдіктерін аурулар мен
зиянкестерден емдеу (бүрку) бойынша кешенді шаралар жоспары жасалады.
Өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғаудың химиялық
әдістерін қолдану Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, кешкі
уақытта,тыныш ауа-райында жүргізілуі керек. Өсімдіктер өсімдіктің барлық
бөліктері ерітіндімен біркелкі жабылатындай етіп, діңгек мен діңгекды
шеңберді қоса, біркелкі шашырайды. Зиянкестер мен өсімдік ауруларымен
күресудің химиялық әдістерін қолдана отырып, әр бұта мен ағаш
препараттың белгілі бір мөлшерімен шашыратылады.
Өсімдіктерді пестицидтермен емдеу гүлдену кезінде жүргізілмейді.
Өсімдіктерді бүрку нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен кейін де жүргізілмеуі
керек, өйткені жинауға дейін химиялық заттар толығымен ыдырамауы
мүмкін. [217].
Бақылау сұрақтары
1.Жұқпалы емес аурулар қалай көрінеді?2.Ұнтақты көгеру қалай көрінеді?
3.Жапырақта қызғылт сары жастықшалардың пайда болуы қандай аурумен
сипатталады?
4. Жапырақ дақтарымен күресудің қандай шаралары бар ?
5.Жапырақтардың деформациясы немен сипатталады?
6. Филиалдардың некрозымен күресудің қандай шаралары бар?
7.Өсімдіктердегі қатерлі ісіктің сыртқы көріністері қандай?
8.Қандай шаралар рак ауруларына қарсы күрес?
9.Сұр шірік несімен қауіпті?
10.Тербелудің негізгі белгілері қандай?
Практикалық жұмыс Аурудың тән белгілерінің кестесін жасаңыз
5.5.Өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғау жөніндегі
жұмыстарды ұйымдастыру
5.5.1.Сәндік өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардың жұқтырылуын
есепке алу және тексеру әдістемесі
Сәндік өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан сәтті қорғау үшін сізде
ұйымдастыру шараларының жоспары болуы керек - оларды орындау әдісі,
орны мен уақыты, сонымен қатар еңбек пен жұмыс процестерінің
технологиясы, нысаны мен ұйымдастырылуы көрсетілген жұмыстар тізімі.
Өсімдіктердің жай-күйін есепке алу нысаны әртүрлі болуы мүмкін: үздіксіз
зерттеу немесе іріктеу, тұқымдар немесе зиянкестердің түрлері, аурулардың
түрлері бойынша. Ағымдағы жылы өсімдіктердің жұқтыру дәрежесін және
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келесі жылға болжамды көрсетіңіз. Төменде өсімдіктердің жай-күйін есепке
алудың үлгі ведомосы келтірілген [218].
Кесте 5.1. Саябақ екпелеріндегі сәндік өсімдіктердің жай-күйін есепке
алу ведомосі
Атауы
учаске,
өсімдіктер

Өсімдіктің
жасы

Ағаш,
немесе
бұта

Зиянкестер, аурулар
дәрежесін көрсете
отырып
зақымдану

Болжам
келесі жылға

Қысқаша қорытынды
Жасыл кеңістікті қорғау елді мекендерді абаттандыру үшін үлкен
маңызға ие. Өсімдіктердің негізгі зиянкестері мен ауруларын, сондай-ақ
күресу тәсілдерін білу өсімдіктерді қорғау бойынша жоспарланған ісшараларды тиімді орындауға мүмкіндік береді.
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6 БӨЛІМ ТҮРЛІ ТИПТЕГІ ГҮЛЗАРЛАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Бұл модульдің негізгі мақсаты: білім алушыларда елді мекендерде
көгалдандыру объектілерін құруға экологиялық көзқарас қалыптастыру.
Міндеттері: әр түрлі елдердің бақ-саябақ өнерін және ландшафтық
композиция құралдарын меңгеру; бақ-саябақ өнерінің стильдері мен екпелер
объектілерінің жіктелуін білу; ағаш және гүл өсімдіктері композициясының
негізгі композициялық элементтері мен ерекшеліктерін зерделеу; Қысқы
бақтар жасауды және тік көгалдандыруды игеру; шағын сәулет нысандарын
қолдануды зерделеу; ландшафтық өнердегі жобалау негіздерін меңгеру
Бұл бөлімде жасанды ландшафттарды құрудың негізгі ережелері мен
принциптеріне байланысты бірқатар мәселелер қарастырылған.
Ежелгі дәуірден бастап қазіргі уақытқа дейінгі БАҚ пен саябақ өнеріне
тарихи шолу жасалды. Қазақстандағы ландшафтық дизайнның міндеттері
мен перспективалары қаралды. Бақша өнерінің әртүрлі стильдері және
олардың ерекшеліктері көрсетілген. Ландшафтық композицияларды
қалыптастырудың негізгі құралдары және өсімдік материалын таңдаудың
жалпы принциптері, сондай-ақ ағаш, бұта және гүл екпелері құрамының
ерекшеліктері сипатталған; аумақты жобалаудың негізгі кезеңдері
қарастырылған.Бұл деректерді гүлді, ағашты өсімдіктерден жасанды
ландшафттарды қалыптастыру үшін пайдалануға болады.
Осы Әдістемелік құрал "ботаника негіздері" пәндері бойынша білім
алатын білімдерге, дағдыларға, дағдыларға негізделеді, "гүл өсіру", "сәндік
өсімдіктерді
зиянкестер
мен
аурулардан
қорғау",
"Агрономия
негіздері"пәндерімен біріктіріледі.
6.1.Бау-бақша өнеріне тарихи шолу
6.1.1.Шығыс елдерінің ландшафт өнері

А-Мысыр Бақтары

Б-Вавилония Бақтары
Сурет 6.1-ежелгі бақтар

Ландшафт өнерінің тарихы бірнеше мыңжылдықтардан басталады
[220;221]. Оның тамырларын ежелгі Египетте, Ежелгі Грецияда, Ежелгі
Римде және Ежелгі Шығыста іздеу керек. Ландшафтты жобалаудың ең көне
нысандары мысырлықтардың чектері деп саналуы керек. Бұл Нілдің
жағасында орналасқан учаскелер.
Мысыр. Египетте БАҚ әдетте үйдің ауласында тұрғызылып, тіктөртбұрыш
түрінде болды (сурет.6.1 а).
183

Ассирия және Вавилония. Атақты вавилонские аспалы бақтары, құрылысты
олардың приписывают асирийской жобасы бойынша қазақтың ұлы ақыны
Семирамиде. Мұндай бақтың жақтарының ұзындығы 480 М болды. Ол
сатылы террастар түрінде ұйымдастырылды, олардың астында сәнді патша
палаталары орналасқан. Негізгі бақ жоғарғы террассада бөлінді (сурет.6.1 Б).
Иран.Иран-бақша
өнерінің
пайда
болу
орталықтарының бірі. Тарихи жад пен әлемдік
мәдениетте Пасаргад пен Персеполис саябақтары,
Сефивидтер дәуірінің бақтары, Шираз (сурет. 6.2 ).
Қытай. Қытайдың бау-бақша өнерінің бастауы ежелгі
дәуірге жатады. Мыңдаған жылдар бұрын дамыған
Сурет 6.2 - Ежелгі
Персеполь қаласы
бақшаны орнатудың негізгі әдістері бүгінгі күнге
дейін аз өзгертілген күйде сақталды (сурет. 6.3) Қытай бақтарының негізгі
қағидасы-БАҚ мүлдем табиғи көрінуі керек.

Сурет 6.3 - Шанхай
ботаникалық бағы

Сурет 6.4 - Сәндік Жапон
бағы

6.5-сурет - Като, Хиого
қаласындағы рок-БАҚ

Жапония. Жапондықтар көгалдандыруды ерекше кескіндеме деп
санады және картиналарда бейнеленген ландшафттарды жасауда кеңінен
қолданылды. Жапон балабақшасына тән белгі-символизм. Содан кейін
"құрғақ ландшафт" деп аталады (сурет.6.4; 6.5).
6.1.2.Батыс елдерінің ландшафт өнері
Ежелгі Греция. Ежелгі грек бақтарында ағаштар жиі жүйелі түрде
орналастырылып, тоғайдың дұрыс формасын құрады [220;221;222]. Аллеялар
мен жолдар түзу және мүсіндермен, фондармен, бассейндермен,
құмыралармен, бағандармен, мұнаралармен, мәрмәр храмдармен және т.б.
безендірілген. Олар демалу үшін көлеңкелі арбалармен қоршалған.
Ежелгі Рим. Римнің айналасында сәнді виллалар мен бағаналар,
моншалар, ипподромдар, кітапханалар, мұражайлар және т.б. бар керемет
бақтар болды. Бақша өз кезегінде 3 бөліктен тұрды: серуендеу, пейзаж және
саябақ.
Италия.Итальяндық бақтар үшін таулы рельефке байланысты
субұрқақтар мен каскадтары бар террассалық құрылғы тән (сурет.6.6).
Бақшалар тікбұрышты пішіндегі кішкене аумақты алып, үйлерге тікелей
жақын орналасқан.
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Сурет 6.6 - Италия
қаласындағы Вилла
Тиволи

Сурет 6.7 - Версаль Паркі

Сурет 6.8 - Англия
Пейзаж паркі

Франция. Францияның бақтары жалпақ кең террастарды құру арқылы
кеңістікті кеңінен ашумен сипатталады, ал итальяндықтар жиі қолданатын
соққы мен құлаған су кең бассейндердің тыныш бетімен сипатталады.
Көрнекті парктердің бірі-Версаль парктері кеңістікті кеңінен ашады
(сурет.6.7 ).
Англия. Барлық табиғат геометрия шеңберіне енетін Француз тұрақты
паркінің қатаң формаларынан айырмашылығы, Англия саябақтарының
құрылысында табиғи табиғаттың сұлулығын көрсетуге тырысатын жаңа
бағыт пайда болады (сурет.6.8).
6.1.3.Ресей мен Қазақстанның бақ-саябақ өнері
Бау-саябақ өнері Ресей 12-19 векаимеет түрі құрылғылар "жылы"
шөптерден – әр алуан көшетжай өсіру үшін теплолюбивых көкөніс, қауын
және қарбыз. Иван кезінде дәріхана бақшаларын немесе дәріхана бақтарын
құру басталды. Бұл бақтар дәріханаларға жаңа шөптер мен тамырларды
жеткізді. 17 ғасырдың ортасында Мәскеуде ойын-сауық немесе "қызыл"
бақтар пайда бола бастады. Петр 1-де орыс бағбандығының табиғаты
айтарлықтай өзгереді. 18 ғасырдың бірінші жартысы-тұрақты сәндік
бақтардың күшейтілген құру кезеңі. Қазіргі уақытта жазғы бақ, Екатеринхоф
бағы, итальяндық БАҚ, Стрельн, Петергофтағы БАҚ салынуда (сурет.6.9)
Ораниенбаум, Царское Село [220; 223; 224].
Осы типтегі бақтардың орналасуының ең тән белгілері: сарайдың
жалпы жүйеде толық үстемдігі. 18 ғасырдың ортасынан бастап тұрақты
саябақ сәнден шығып, Санкт-Петербург маңындағы Павлов саябағы
ландшафты түріндегі бақтармен алмастырылды (сурет. 6.10)," Софиевка","
Александрия"," Тростянец " (Сурет.6.11) Украинада.

Сурет 6.9 - Петергоф
(Петродворец)

Сурет 6.10 - Павлов саябағы

Сурет 6.11 - Дендропарк
Тростянец
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Кеңес өкіметі жылдарында Ресейдегі жасыл құрылыс күрделі даму жолынан
өтті. Азамат соғысы аяқталғаннан кейін Ленинградтағы ескі және жаңа Марс
алаңы, Мәскеудегі Сокольники саябақтары қайта құрылды).

Бәйтерек

Millennium Park

Атамекен миниатюралар
саябағы
6.12-сурет - Нұр-сұлтан қаласының ландшафттық композициялары

Қазақстанның бау-саябақ құрылысы өз дамуының басында тұр, өйткені
Қазақстанға тән Күрделі топырақ-климаттық жағдайлар республиканың
көптеген өңірлерінің қалалары мен ауылдарын көгалдандыру үшін елеулі
қиындықтар туғызады. Соңғы жылдары Қазақстанның астанасында Бәйтерек,
Миллениум паркі, "Атамекен" миниатюралар паркі сияқты заманауи
ландшафтық композициялар пайда болды (сурет.6.12).
Алматыдағы бақша-саябақ сәулеті нысандарының тізімі әзірге үлкен
емес. Бұл-28 гвардияшыл-панфиловшылар атындағы саябақ, орталық
демалыс
саябағы.
Қазір
Қазақстанның
Тұңғыш
Президенті атындағы саябақ
құрылды (сурет.6.13), "Family
Park,"Бөбек"
Ұлттық
ғылыми–практикалық білім
беру
және
сауықтыру
Қазақстанның Тұңғыш
Орталық демалыс
орталығы.
Президенті атындағы
саябағы
саябағы
Сурет 6.13 - Алматы қаласының саябақтары

Ботаникалық
бақтар.
Қазіргі ботаникалық бақ-бұл көптеген ондаған, тіпті жүздеген гектарға
дейінгі күрделі организм,
бақтың
жекелеген
учаскелерінде
бүкіл
географиялық
ландшафттар
мен
ботаникалық-Тарихи
Б-Ботаникалық бақ,
В-Нұр-сұлтан қаласының
экспозицияларды
(рок
Алматы
Ботаникалық бағы
бақтары,
жапон,
Сурет 6.14- - Қазақстанның ботаникалық бақтары
итальяндық бақтар және т.
б.) қайта құру. Ресейде алғашқы ботаникалық саябақтар - арборетумдар
пайда болады, олар сол кездегі көркемдік талғамға сәйкес ландшафт стилінде
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толығымен бұзылды. Алматыда ботаникалық бақ 1932 жылы құрылған.
Қазіргі уақытта оны ауқымды қайта құру жүргізілді (сурет.6.14 А). Нұрсұлтан қаласында ботаникалық бақ салынды (6.14 Б-сурет).
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ:
1. Саябақтардың ежелгі формалары қандай?
2.Семирамида ілулі бақтары қайда құрылды?
3.Қытай бақшасына не тән?
4.Жапон бағының басты айырмашылығы неде?
5 итальян және француз саябақтарына қандай ерекшеліктер тән?
6.Француз және ағылшын саябақтарының ұқсастықтары мен айырмашылығы
неде?
7.Ресейде қандай саябақтар құрылды?
8.Нұр-сұлтан мен Алматыда көгалдандыру қалай қалыптасады?
9.Ботаникалық бақтар не үшін құрылады?
6.2.Ландшафт өнеріндегі құралдар мен стильдер
6.2.1. Түсі. Түс комбинацияларын үйлестіру
Түс-композицияның
көркем
экспрессивтілігінің
маңызды
құралдарының бірі [224;225;226]. Барлық түстер ахроматикалық және
хроматикалық болып бөлінеді.
Ахроматикалық-ақ, қара және Сұрдың барлық реңктері. Олар тек
жарықтықпен немесе жарықтылық сезімімен сипатталады, ол стандарттың
жарықтығының % – ында анықталады-ақ.
Хроматикалық түстер-спектрдің түстері-3 негізгі-көк, қызыл сары және
олардың туындылары-күлгін, қызғылт сары, жасыл (сурет.6.15).
Түстер жылы – белсенді - қызыл, сары,
қызғылт сары және суық – көк, көк, күлгін
болып
бөлінеді.
Жасыл
спектрдің
ортасында – бұл "физикалық тепетеңдік"түсі.
Ақ-бейтарап, барлық қара түстерге өте
қарама-қайшы келеді, комбинацияның
әртүрлілігінде жарық пен жандандыруды
қосады, көлемді арттырады.
Түстердің контраст Заңы. Қарамақарсы түстердің үйлесімі гармоникалық
Сурет 6.15 - Түсті шеңбер
контрасттар деп аталады (көк-қызғылт
сары және т.б.). Көк түстің қасындағы қызғылт сары гүл одан да ашық, ал көк
одан да суық болып көрінеді; қызыл гүл жасылға жақын орналасқан кезде
жарқын болып көрінеді.
Түстер ұқсастығының үйлесімділік заңы түс сипаттамаларының
біртіндеп өзгеруіне негізделген (мысалы, карминге күлгін, қою қызғылт
түске қызыл және т.б.). Түс тонусындағы ұқсастық үйлесімінің мысалы-түс
дөңгелегінің кішкене аралығында орналасқан 3-4 түсті комбинация.
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Көршілес түстердің комбинациясы-қызыл және қызғылт сары, қызғылт
сары және сары, қызыл және күлгін, үйлесімсіз, яғни көзге жағымсыз.
6.2.2. Кеңістіктік құрылымдардың түрлері, олардың қасиеттері,
жарықтандырылуы
Кеңістіктік құрылымдардың түрлеріне мыналар жатады: кеңістік
(аумақтың өзі) және оның құрамдас бөліктері — жазықтық (рельефтің
әртүрлі нысандарындағы жер беті, көгалдар, су айнасы) және көлем (көлемді
рельеф, ағаш-бұта өсімдіктері, құрылыстар, гүлзарлар, сәулет құрылыстары).
Кеңістіктік формалардың қасиеттеріне мыналар жатады: пішіннің
геометриялық түрі, мөлшері, массасы, құрылымы, кеңістіктегі орны, түсі
және жарықтандырылуы [220;225].
Ландшафт композицияларын жасаудың маңызды заңдары: бірлік пен
бағыныштылық, пропорциялар, сызықтық және әуе перспективасының
заңдары, симметрия, асимметрия, тепе-теңдік, ырғақ, контраст, нюанс,
масштаб және т. б. Олар кеңістіктік формалардың арақатынасын анықтайды.
Пейзаждық композиция элементтерін кеңістікке орналастыру сызықтық және
әуе перспективасының тиісті заңдарына сүйенеді. Сызықтық перспектива
шаманың визуалды төмендеуімен және пішіннің өзгеруімен байланысты
(сурет. 6.16), ал ауа – заттардың жарықтығы мен айқындығының өзгеруімен.
Ауа перспективасының әсері ауаның мөлдірлігіне, оның ластануына, су
буымен
қанығуына
байланысты.
Олар
силуэттердің
әртүрлі
айқындығы
түрінде
көрінеді.
Затты жақсы көру үшін
қалыпты қашықтық оның
екі
немесе
үш
есе
биіктігіне тең қашықтық
Сурет 6.16 - Сызықтық перспектива
болып саналады.
Жарықтандыру (жарық-көлеңке қатынастары). Сайтты жобалау үшін
оның жарықтандыруы өте маңызды. Сайтты, оның ғимараттарын және т.б.
жарықтандыру сипатындағы айырмашылықтар белгілі бір хиароскуро
эффектілерін береді.Тақырыпты дұрыс жарықтандыру композицияның
негізгі элементтеріне назар аударады және олардың формаларын баса
көрсетеді. Таңертеңгі, сарана, кешкі жарықтандыруды ажыратыңыз.
6.2.3.Бақша өнерінің стильдері
Өсімдіктерді, құрылыстарды, алаңдарды жоспарлау және орналастыру
сипаты, сондай-ақ бағыты мен конфигурациясы бойынша [225;226;227].
Жол-жол желісі барлық бақша-саябақ композициялары бақша-саябақ
стильдері деп аталатын 2 негізгі топқа бөлінеді. Тұрақты стильді
ажыратыңыз (сурет.6.17) аумақты түзу және кең жолдар басым геометриялық
пішіндердің симметриялы орналасқан учаскелеріне нақты бөлумен;
алаңдардың, су айдындарының, гүлзарлардың геометриялық пішінімен;
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ағаштар мен бұталардың қатардағы отырғызуымен, сәндік элементтерді:

Сурет 6.17 - Тұрақты стиль

Сурет 6.18 - Пейзаж стилі

Күркелерді, субұрқақтар мен мүсіндерді қатаң орналастырумен сипатталады.
Табиғи өсімдік ландшафттарының принципіне негізделген және
геометриялық ғимараттардың болмауымен сипатталатын ландшафт стилі
(ағылшын, Пейзаж) (сурет.6.18). Негізгі белгілері: орамалы жолдардың
басым болуы, су қоймалары мен алаңдардың дұрыс емес пішіні, ағаштар,
бұталар мен гүлдердің еркін топталуы.
6.2.4.Ландшафт өнеріндегі дизайн негіздері және олардың
ерекшеліктері
Жобалау процесі келесі кезеңдерге бөлінеді: жобалау алдындағы кезең,
нақты жобалау және авторлық қадағалауды жүргізу. Жоба алдындағы кезең
дайындық шараларын, объектінің аумағын инженерлік және агротехникалық
дайындауды қамтиды.Аумақты жобалау алдындағы бағалау табиғи
жағдайларды зерделеуді (аумақты кешенді далалық зерттеу) қамтиды. Келесі
факторлар ескеріледі: эстетикалық, санитарлық-гигиеналық, функционалдық,
табиғатты қорғау, технологиялық [220; 221].
Бақылау сұрақтары
1. Физикалық тепе-теңдіктің түсі қандай түс болып саналады?
2.Қандай түстер пассивті емес?
3. Хроматикалық түстерге қандай түстер жатады?
4.Саябақ ландшафтындағы геометриялық пішіндер қандай формада
ұсынылған?
5.Сызықтық және әуе перспективасын не үшін ескеру керек?
6.Пейзажды безендіру кезінде хиароскуро нені баса көрсетеді?
7.Пейзаж стилі қалай ерекшеленеді?
8.Паркті жобалау кезінде нені ескереді?
Практикалық жұмыс: тұрақты және ландшафт саябақтарының
ерекшеліктерін тізімдеу және сызу
6.3.Ағаш және бұта екпелерінің композициясын жасау
6.3.1.Жалпы, арнайы және шектеулі пайдаланылатын екпелер
Жасыл екпелер аумақтық белгісі бойынша - қалаішілік және қала
сыртындағы; өзінің функционалдық белгісі бойынша - жалпы, шектеулі
пайдалану және арнайы мақсаттағы болып бөлінеді [220; 221; 223; 226;].
Жалпыға ортақ пайдаланылатын екпелерге жалпы қалалық және
ауылдық мәдениет және демалыс саябақтары, тұрғын аудандардың бақтары,
шағын аудандардың бақтары, скверлер, бульварлар жатады.
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Саябақ-ауданы 20 гектардан астам жасыл желектер, оның негізгі
элементтері орман алқаптары, алаңқайлар, шағын сәулет нысанындағы
аллеялар болып табылады (сурет.6.19 А).
Лесопарк (Сур.6.19 Б) - бар орман алқаптарын демалу және көңіл
көтеру үшін жайластырудың нәтижесі болып табылатын жасыл желектер.

А-Парк

Б-Орман Саябағы
Сурет 6.19 - Жалпы пайдаланудағы екпелер

В-Сквер

Алаң (Сурет.6.19 в) - әдетте көшелер арасында орналасқан және жаяу
жүргіншілерге бір көшеден екінші көшеге өту үшін демалу және жеңілдету
үшін пайдаланылатын ауданы 3 гектарға дейінгі жасыл желектер.
Бульвар-ағаштар мен бұталардың аллеялық екпелерінен тұратын кең
жолақ (кем дегенде 16 м). (Сур.6.20). Серуендеуге және халықтың қысқа
мерзімді демалуына арналған.
Шектеулі пайдаланылатын екпелерге мектептер,
балабақшалар, денсаулық сақтау мекемелері,
өнеркәсіптік кәсіпорындар учаскелері жатады.
Балалар мекемелері. Балалар мекемелеріндегі
жасыл кеңістіктер микроклиматты жақсартады,
балаларды табиғатпен таныстыруға арналған тірі
көрнекі құрал, эстетикалық сезімді, табиғатты сүюді
Сурет 6.20-Уәлиханов
тәрбиелейді, сауықтырудың маңызы бар (сурет.6.21
Бульвары( Алматы)
А).

Б-Мектеп
В-Емхана
А-балабақша
Сурет 6.21- - Шектеулі пайдаланылатын екпелер

Мектеп жанындағы учаскелер. Мектеп жанындағы учаскені
көгалдандыру санитарлық-гигиеналық және оқу-тәрбиелік маңызы бар
(сурет.6.21 Б ).
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Мектеп жанындағы учаске жалпы ауданның кемінде 45-50% - ын алуы
тиіс. Екпелерді мектеп жанындағы бақшаны жыл бойы пайдалануға
болатындай етіп орналастыру және таңдау керек.
Емдеу мекемелері. Ауруханаларды, санаторийлерді көгалдандырудың
мақсаты ашық ауада емдік процедуралар үшін қолайлы санитарлықгигиеналық жағдайлар жасау, ішкі жарықтандыру режимін жақсарту, адамға,
оның көңіл-күйіне, жүйке жүйесіне жағымды әсер ету (сурет.6.21 В).
Арнайы мақсаттағы екпелер-бұл көшелер, ботаникалық бақтар,
көшеттіктер, гүл шаруашылықтары.
Көшелердегі екпелер. Мақсаты жаяу жүргіншілерді, сондай-ақ үйлер
мен пәтерлерді шаңнан, күннен, шудан, желден қорғау, сондай-ақ
көшелердің сәулеттік безендірілуі. Көгалдандыру әдістері әртүрлі: ағаштар
мен бұталарды топпен немесе бірнеше бұталармен, тірі кесілген бұталы
хеджирлермен, көгалдармен, гүлзарлармен бірге 1-2 қатар отырғызу. Ғимарат
қабырғасынан отырғызу сызығына дейінгі қашықтық кемінде 5 м болуы тиіс.
6.3.3.Аумақты көгалдандыру үшін өсімдік материалдарын таңдаудың
негізгі принциптері
Өсімдіктерді таңдау кезінде нақтылануы керек бірнеше қағидалар бар
[220; 221].
Экологиялық принцип-жаңа өсу жағдайларының табиғи жағдайға
сәйкестігі. Өсіп келе жатқан жағдайлардың өсімдіктердің даму талаптарына
сәйкес келмеуі олардың пайда болуына әсер етеді: өсімдіктер
жапырақтардың пішінін, мөлшері мен түсін, гүлдер санын, түс
қарқындылығын және басқа да қасиеттерін күрт өзгертеді.
Фитоценотикалық-өсімдіктердің
комбинациясы
табиғи
табиғи
комбинацияларға жақындайтын өсімдіктердің осындай топтарын құру
(сурет.6.22). Шөл фитоценозынан шыққан өсімдіктер ешқашан дала
жағдайында және әсіресе орман жағдайында жоғары сәндік қасиеттерді
көрсетпейді.

Орман фитоценозы

Дала фитоценозы
Сурет 6.22- - Фитоценоз түрлері

Шөл фитоценозы

Жүйелі-бақтың немесе саябақтың белгілі бір жерінде бір тектегі
өсімдіктердің көп түрлерінің шоғырлануы, бұл ландшафттың әсемдігін
арттырады және үлкен күш пен экспрессивтіліктің сәндік әсерін жасайды.
Физиогномиялық-белгілі бір композицияларға кіретін өсімдіктердің
сыртқы келбеті, пішіні, құрылымы мен түсінің үйлесімді үйлесімі,
нәтижесінде бүкіл композиция эстетикалық бірлікпен ерекшеленеді.
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6.3.4.Сәндік ағаштар мен бұталардың экологиялық сипаттамалары
Ағаш
өсімдіктерінің
экологиялық
сипаттамаларына ағаш өсімдіктерінің
мөлшерінің өзгеруі жатады (сурет. 6.23),
бұталар мен ағаштардың беріктігі, өсу
жылдамдығы.
Ылғалға, жарыққа, топырақ түріне
байланысты ағаш өсімдіктері бірнеше
топқа бөлінеді [220; 228; 229].
Сурет 6.23- - Ағаштардың жасына
6.3.5.Ағаштар мен бұталардың сәндік
байланысты олардың өзгергіштігі
қасиеттері
Көгалдандыру үшін ағаштар мен бұталарды таңдағанда, олардың сәндік
қасиеттерін білу қажет. Оларға мыналар жатады: тәждің пішіні,
монолиті,жапырақтардың, бұтақтардың, діңгекдардың, гүлдер мен
гүлшоғырлардың, жемістердің пішіні мен түсі.
6.3.6.Ағаш және бұта екпелері құрамының ерекшеліктері
Пейзаждық картиналарды жасау кезінде формасы мен өлшемі бойынша
әртүрлі ашық және жабық кеңістіктерді пайдалануға болады[220; 221; 223;
226; 228; 229].
Жабық ландшафттар көру мүмкіндігін шектейтін тығыз жабық
екпелермен
сипатталады
(сурет.6.24 А).
Жабық
кеңістіктер
боскеттермен,
ландшафттарда
—
массивтермен
және
А-жабық
Б-ашық түрі
тоғайлармен
Сурет 6.24 - Кеңістіктің әр түрлі түрлері
ұсынылған. Жартылай
ашық кеңістіктік құрылымдарға сирек қону, перделер, топтар, таспа
құрттары жатады.
Кеңістіктік құрылымның ашық түрлері тығыз екпелермен қамтылмаған
аудандардың барлық түрлерімен ұсынылған (Сурет. 6.24 Б) және
құрылыстар. Бұған шабындықтар, көгалдар, партерлер, үлкен гүлзарлар,
алаңдар, жалпақ спорттық ғимараттар, су қоймалары кіреді.
Тұрақты саябақтарда ағаш және бұта түрлерінің композициясының
келесі әдістері қолданылады - жалғыз отырғызу, боскеттер, топтар, аллеялар:
Жалғыз отырғызу немесе таспа құрттары тәждің өзіндік формасымен,
жыл бойына жапырақтардың түсімен немесе гүлдену мен жемістердің
сұлулығымен ерекшеленетін ерекше сәндік ағаш түрлерінен жасалады
(қайың, Жөке, жылап тұрған тал, Шығыс бук, Суланж магнолиясы).
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Боскеттер-бұл
екпелердің
үлкен
геометриялық
(орналасуы мен көлемі
бойынша)
нысаны.
Ағаш
түрлерінің
А-тоғай
Б-кабинет
Сурет 6.25 - Боскет түрлері
орналасу
сипаты
бойынша боскеттердің
2 түрі бөлінеді – тоғай, оның ішінде орманды аймақ және аумақтың
периметрі бойынша орналасқан екпелері бар "кабинет" (сурет.6.25).
Топтар-бақтың ашық кеңістігінде оқшауланған бір немесе әртүрлі
түрлердің үйлесімі.
Аллеялар-бұл қарапайым корпусы бар түзу жол (сурет.6.26).
Бұл
пейзажных
саябақтарда
пайдаланады
мынадай
тәсілдерін,
композиция
ағаш
және
бұталар
Сурет 6.26 - Саябақтағы аллея
Сурет 6.27- - Ағаш-бұта массиві
массивтер,
топтар, жеке отырғызу мен аллеялар.
Ағаш-бұта массивтері (сурет.6.27) саябақ ландшафтының негізі болып
табылады, оның аясында саябақ екпелерінің кішігірім композициялары
орналастырылады. Массивтің мөлшері саябақтың аумағына байланысты
және 1-5-тен ондаған гектарға дейінгі аумақты алып жатыр.
Бақылау сұрақтары
1.Қандай екпелер ортақ пайдалануға жатады?
2.Шектеулі және арнайы мақсаттағы екпелердің айырмашылығы неде?
3.Саябақтың негізгі элементтері қандай?
4.Алаң саябақтан несімен ерекшеленеді?
5.Мектеп жанындағы учаскелердегі жасыл желектердің функциялары
қандай?
6.Саябақтарда ағаш өсімдіктерін пайдалану кезінде қандай факторларды
ескеру керек?
7.Ағаш өсімдіктерін таңдағанда қандай экологиялық факторлар ескеріледі?
8.Жабық және ашық Ландшафттардың айырмашылығы неде?
9.Ландшафт саябағындағы жабық кеңістікті не ұсынады?
Практикалық жұмыс. Боскет, тоғай, массивтің сызбаларын сызыңыз
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6.4. Гүлді өсімдіктерді таңдау
6.4.1.Гүлді өсімдіктердің сәндік қасиеттері
Көгалдандыруға гүл дақылдарын қосқан кезде олардың биіктігі,
Гүлдену уақыты, жапырақтар мен гүлдердің түсі бойынша үйлесімділігін
ескеру қажет. Вегетациялық даму кезеңінде ұзақ гүлдейтін және жоғары
сәндік өсімдіктер үлкен әсер береді. Соңғы жылдары қалалардың
экологиялық жағдайының нашарлауына байланысты олардың шаңға,
газдануға төзімділігін ескеру қажет.
6.4.2.Гүл дизайнының негізгі композициялық элементтері
Гүл дизайнының негізгі композициялық элементтеріне партер,
гүлзарлар, рабатки, солитер, жиек, миксбордюралар, топтар, массивтер,
розарийлер, раушан аллеялары, кілем кескіндемесі, арабеск, рок бақшалары
және т.б. жатады.[220; 223; 230; 231; 232; 233; 234].

Сурет 6.28 - Партер

сурет 6.30 - Шекара

сурет 6.29 - Солитер

сурет 6.31 - Арабеска

Партер-көлденең жерге геометриялық түрде салынған, өсімдіктерден,
инертті материалдардан(құм, плитка, сынған әйнек, ұсақталған кірпіш) және
судан жасалған сәндік композиция.Өсімдік материалы ретінде көгалдар,
гүлдер, төмен кесілген (сурет.6.28 ).
Таспа құрт-өсімдіктің жеке тұрған үлкен үлгісі, ол жоғары сәндік
әсерімен сипатталады, мысалы, центр (6.29-сурет). Жалғыз өсімдіктер
көрерменге оның биіктігінен 3 есе аспайтын қашықтықта орналастырылады.
Шекара (Сурет.6.30) - төмен өсетін өсімдіктердің тар жолағы,
жолдармен, гүлзарлармен, партералармен шектеседі, биіктігі мен ені 10 смден 1 м-ге дейін. Шекара гүл композициясының негізгі фонынан түсі
бойынша ерекшеленуі керек.
Арабеска (Сурет.6.31) - геометриялық өрнектерден, бұйралардан,
шеңберлерден, сызықтардан тұратын күрделі ою. Арабескалар әдетте
көгалдардың фонында тәуелсіз элемент ретінде орналасады немесе кілем
төсектері мен гүлзарларды қалыптастыру кезінде қолданылады.
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Гүлзарлар (Сурет.6.32) тұрақты геометриялық пішіндегі гүл бақшасыдөңгелек, шаршы, тікбұрышты және т. б.

Сурет 6.32 - Гүлді гүлзар

Сурет 6.33 - Екі жақты
жеңілдік

Сурет 6.34 - Бір жақты
араластырғыш

Рабатка (Сурет. 6. 33) бір жылдық өсімдіктердің әр түрлі ені. Оның
өлшемдері жобаланған объектінің ерекшеліктеріне байланысты (ұзындығы 2
- ден 4 м-ге дейін, ені 1-ден 2,5 м-ге дейін).
Миксбордер (Сурет.6.34) - көпжылдық, Бұлбұл, сондай-ақ жазғы
өсімдіктердің кең ассортиментін қамтитын ұзартылған гүл бақшасы, олардың
таңдауы үздіксіз гүлденуді қамтамасыз етуі керек. Аралас шекара бір жақты
және екі жақты болуы мүмкін.
Таспалар-ұзартылған, салыстырмалы түрде тар (ені 3 м-ге дейін) еркін
толқынды пішінді гүлзарлар. Олар жолдардың, алаңдардың, партерлердің
түрлі-түсті дизайны ретінде жасалады.
Топ-еркін нысандағы гүл бақшасы. Топтың мөлшері оның орналасқан
жерімен, өсімдіктердің түсімен анықталады. Топ қарапайым (өсімдіктердің
бір түрінен) немесе күрделі (бірнеше түрден) болуы мүмкін.
Массив-тұрақты және еркін пішіндегі айтарлықтай мөлшердегі гүл
бақшасы ("гүл алаңы"). Түрлі-түсті гүл бақшасы барлық өсімдіктердің бір
мезгілде гүлденуіне байланысты қамтамасыз етіледі. Әдетте бұл 10 немесе
100 м2 учаске.
Модульдік гүлзарлар (сурет.6.35) - белгілі бір арақатынаста берілген
әртүрлі, қайталанатын формалар (квадраттар, шеңберлер, тіктөртбұрыштар)
түрінде шешілетін композиция.
Ыдыстардағы гүлдер (сурет.6.36) - контейнерлерде, вазаларда.
Портативті және стационарлық (түбі жоқ) ретінде шешіледі. Кәдімгі
гүлзарлардың құрылғысы алынып тасталған жерде орналасқан.
Контейнерлерді көгалдарға орналастырудан аулақ болу керек.
Жартасты бақтар, рокериялар (сурет.6.37). Еркін түрде де шешіледі
және тұрақты. Композицияға өсімдіктер, қатты тастар(гранит, құмтас, әктас)
кіреді.
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Сурет 6.35 Модульдік гүл
бақшасы

үшін.

Сурет 6.36 - Ұялы
контейнерлер

Сурет 6.37 - Жартасты
БАҚ

Сурет 6.38 - Тіреу
қабырғасы

Тіреу қабырғалары (сурет.6.38) - бедердің кедір-бұдырлығын ресімдеу

Гүл дизайнының әр түрінің саябақ композициясында өзіндік орны бар.
6.4.3.Аумақты көгалдандыру әдістері
Көгалдандырудың дәстүрлі әдістеріне саябақтар, бақтар, алаңдар,
жасыл көгалдар мен көгалдар салу жатады.

Сурет 6.39 - Шатырларды
көгалдандыру

6.40-сурет - Көгалдандырудағы
көгал торлары

Көгалдандырудың заманауи әдістеріне мыналар жатады: шатырларды
көгалдандыру әдісі (сурет.6.39). Бұл олардың бетінде толыққанды көгалдар,
гүлзарлар, бақтар мен көкөніс бақтарын құру мүмкіндігі.
Көгал торларын көгалдандыру әдісі (сурет.6.40). Газон торы-топырақты
нығайту және көгал өсімдіктерінің тамыр жүйесін қорғау үшін қолданылатын
ұялы модуль. Тор бірнеше тонна жүктемеге төтеп бере алады, бұл эко-тұрақ
жабдықтары үшін өте маңызды.
6.4.4.Гүлзарларды құру және оларға күтім жасау әдістері
Қазіргі заманғы гүлзарларды орналастыру кезінде мынадай негізгі
ережелерді басшылыққа алу қажет: гүлзарлардың үлгісін қиындатпау; қажет
болған жағдайда ғана пайдаланылатын өсімдіктердің түр-түрін кеңейту
(өсімдіктер түрлерінің үлкен санына араласпау); оларға мұқият күтім жасау
мүмкіндігін көздеу; гүл безендірудің көлемі ресімделетін аумаққа және
жергілікті табиғи жағдайларға мөлшерлес болуы тиіс; әрбір гүл
композициясы көгалдың, тақтайша төсемінің, асфальттың немесе жер
жамылғысы өсімдіктерінің фонында дербес қабылдануы тиіс; өсімдіктердің
экологиялық жағдайларындағы биологиялық ерекшеліктерін ескеру;
саябақтың ландшафты бөліктерінде үйілме гүлзарлар 2009 жылғы мәліметтер
бойынша тұрғындарының саны 114 адамды құрады.
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Қалаларда гүл бақшасын салу кезінде гүл бақшасының орналасқан жері
мен формасын анықтау қажет. Графикалық қағазда немесе тордағы
парақтарда масштабта немесе 3D форматында орындау ыңғайлы сайттың
егжей-тегжейлі жоспарын жасаңыз (сурет.6.41).

А-масштабтағы учаске
Б-3 D форматындағы
жоспары
учаскенің жоспары
Сурет 6.41 - Әр түрлі дизайн нұсқаларындағы сайт жоспары

Егжей-тегжейлі жоспар дайын болған кезде оны бау-бақша үшін бөлінген
жерге ауыстыру керек, ол шұңқырлармен жасалады.
Осыдан кейін аумақты бастапқы дайындауды жүргізу, болашақ гүл
бақшасының контурларын белгілеу, жоғары сапалы отырғызу материалын
таңдау, өсімдіктерді дұрыс отырғызу қажет.
Күту, гүлзарлар жасалады прополках, рыхлении және мульчировании
топырақ, суару және подкормках.
6.4.5.Әр түрлі типтегі гүлзарлар жасау және оларға күтім жасау
Гүлзарлардың бірнеше түрі бар. Олардың ішіндегі негізгі және ең
танымалдары-моноклумба, шекара, жеңілдік,
араластырғыш, рокерия. Моноклумба-жасыл
кесілген кілемде кішкентай гүлді тазарту.
Гүлді өсімдіктердің бір түрін немесе алуан
түрін отырғызыңыз (сурет.6.42).
Шекара. Шекараны құрудың негізгі қағидасыжарқын, ұзақ гүлдену кезеңі бар көптеген бір
жылдық пайдалану.
Рабатка-ұзын таспа түріндегі гүл
Сурет 6.42 - Моноклумба
бақшасы, онда өсімдіктердің бірнеше түрі бар
және олар белгілі бір уақыт аралығында отырғызылады. Осы тәсілдің
арқасында рабаткада бір сюжет қайталанады және ол тұрақты гүлзарға ұқсас
Миксбордер (Сурет.6.43). Араластырғышты құрудың негізгі ережесіөсімдіктер "өсу үшін" отырғызылады. Төмен өсетін гүлдер гүл бақшасының
алдыңғы жағында орналасқан, олардың артында орташа биіктіктегі
өсімдіктер, ал ең соңында ең биік өсімдіктер отырғызылған.

197

Рокер.
Тегіс
алаңда
алдын-ала
ойластырылған тәртіпте үлкен тастар
орналастырылған.
Тастар
арасындағы
кеңістік құммен, қиыршық тастармен немесе
ұсақ фракциялармен жабылған. Өсімдіктер
соңғы отырғызылады. Олар рокерияда
үстемдік етпеуі керек, сондықтан ерекше
назар
аудармайтын
қатты
түрлерді
Сурет 6.43 - Араластырғыш құру
отырғызған дұрыс [236].
6.4.6.Көгалдардың мақсаты мен құрамын анықтау
Мақсаты бойынша көгалдар: жер үсті көгалдары– алдыңғы кіреберістің
алдында сайттың орталық бөлігінде, сондай – ақ сәндік бассейннің
айналасында мүсіндік топтардың жанында жасалады; шалғынды көгалдарбұрыннан бар көгалдарды жақсарту үшін жасалады; мориш көгалдары-үйге
және демалыс орындарына алдыңғы кіреберістің жанында жасалады. Мұндай
көгалдар қысқа, тар жапырақты шөптермен және жабайы гүлдермен (жүгері
гүлі, түймедақ, көкнәр, гипсофила, барқытгүл, зығыр) себілген (сурет. 6.44 а)
спорттық көгалдар (сурет.6.44 Б), орамды көгалдар (сурет.45В) (дайын
шымтезек) - нақты шекаралары бар көгалдарды алудың ең жылдам әдісі
[237].

А-Мориш

Б-Спорттық
Сурет 6.44 - Көгалдардың түрлері

В-Орама

6.4.7.Көгал шөптерін себу нормалары мен мерзімдері
Сіз көгал шөптерін көктемнен күздің ортасына дейін, тіпті көктемде
қарда, мұз қабығында себуге болады. Бірақ бұл үшін ең жақсы уақыт –
тамыздың басынан қыркүйектің ортасына дейін, топырақ әлі жылы және
жеткілікті ылғал болған кезде.
Көгал шөптерінің тұқымын себу нормасының негізгі параметрі шөп
қоспасының құрамына кіретін әр дақылдың себу мөлшері болып табылады.
Орташа алғанда, көгал шөптерін егу үшін 1 м2 үшін 30-50 г тұқым
алынады. Жеңіл топырақтарда тұқым 30 - 40 г/м2, ауыр 40 - 50 г/м2
мөлшерінде себілуі керек (1 соткаға 4-5 кг).Егер сіз аз сепсеңіз, шөп ұзақ
уақыт өспейді, ал егер көп болса, біз шөптің жылынуына байланысты
қалыңдатамыз [238].

198

6.4.8.Көгалдарға арналған учаскені дайындау және көгалдарға тұқым себу
Көгалдарды жасаудың бүкіл процесі бірнеше кезеңнен тұрады: топырақ
дайындау; дренаж жасау; тұқым таңдау; себу.
Дұрыс тұқым таңдау өте маңызды. Тек көгалды селекцияның
көпжылдық дәнді шөптерінің сорттарынан тұратын шөп қоспасын қолдану
керек. Қазіргі уақытта кез-келген қоспалар сатылымда. Топырақтың түріне
(құм, саз, саздауыт, чернозем) ең қолайлы шөп қоспасын таңдаған дұрыс.
Егу кезінде жұмыс белгілі бір ретпен жүргізілуі керек: топырақтың
жоғарғы қабатын рейкамен босатып, егуге кірісіңіз; дайындалған шөп
қоспасын 2 бөлікке бөліңіз: біреуі учаске бойымен, екіншісі бойымен егіледі
(сурет.6.45 А). Содан кейін біз егілген тұқымдарды рейкамен жабамыз
немесе оларды құнарлы топырақпен(сурет) араласқан шымтезек қабатымен
(0,5-1 см) себеміз.6.45 Б).

А

Б
Сурет 6.45 - Тұқым себу кезеңдері

В

Көптеген нұсқаулықтарда тұқым себілгеннен кейін топырақты
роликпен илеу ұсынылады (сурет.6.45 В). Тұқымдарды құстар мен ауарайынан қорғау үшін егілген көгалдарды тоқыма емес пленкамен жабу керек.
6.4.9.Көгалдарды күту, жасарту және жөндеу

Сурет 6.46 - Көгалдарға аэрация

Сурет 6.47 - Былтырғы өлі шөпті тарау

Көгалдарға күтім жасау мыналарды қамтиды: үстіңгі киім, суару, желдету
(аэрация) (сурет.6.46) және тамырларды тарақтау (сурет.6.47), кесу, аурулар
мен зиянкестерден қорғау, арамшөптерді жою.
Көгалдардың жасаруы-тыртық (тыртық) - судың, ауаның және үстіңгі
қабаттың тамырларға жетуін жақсарту және көгалдардың өсуіне ықпал ету
үшін 7 см тереңдікке дейін тік пышақпен кесуді қамтиды. Скарификация
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аяқталғаннан кейін-көгалдар мол суарылады, бұл оның тезірек қалпына
келуіне көмектеседі, сонымен қатар көгалдарды себу мүмкіндігі бар [239].
Көгалдарды жөндеу.Көгалдарды көп еңбекті қажет ететін және көп
еңбекті қажет ететін ақаулар: көгалдардың таз дақтары (шөп жамылғысы),
шұңқырлар мен шұңқырлар түріндегі кедір-бұдырлар, арамшөптермен толып
кеткен жерлер, көгалдар мен киіздегі мүк, аурулар мен химиядан зардап
шеккен жерлер, тапталған және кептірілген жерлер.
Шөп жамылғысының таз дақтары-бұл жағдайда көгалдарды жөндеу
шұңқырларды кесіп, шұңқырларды құнарлы топырақпен толтырудан, содан
кейін шөп қоспасын себуден тұрады.
Көгалдағы киіз бен мүктің пайда болуы - көгалдарды жөндеу мүк пен
киізді тырмамен тарқату арқылы оның аэрациясын қалпына келтіруден, ал
олар қатты тығыздалған кезде-көгалдарды шұңқырмен немесе көгалдармен
тесуден тұрады.
Арамшөптермен күрес. Шөпті үнемі шабу кезінде арамшөптер
өздігінен жоғалады. Жер үсті көгалдарының шағын аудандарында
арамшөптермен күресу қолмен жүзеге асырылады. Өте дамыған жағдайларда
көгалдарды жөндеу топырақты гербицидтермен өңдеуден тұрады.
Аурулар мен химиядан зардап шеккен учаскелер, сондай-ақ шөп
жамылғысының тапталған және кептірілген учаскелері көгалдарды жөндеу
процесінде ауыстырылуға жатады [240].
Бақылау сұрақтары
1.Гүлзарларды жасау кезінде гүлді өсімдіктердің қандай сәндік қасиеттері
ескеріледі?
2.Гүл бақшасын құрудың негізгі кезеңдері қандай?
3.Гүлзар мен жеңілдіктің ұқсастықтары мен айырмашылықтары қандай?
4.Араластырғышты қалай жасауға болады?
5.Көгалдандырудың заманауи түрлері қандай?
5.Көгалдардың қандай түрлері белгілі?
6.Көгалдарды қалай жасауға болады?
7.Көгалдарды ысқылау дегеніміз не?
Практикалық жұмыс. Гүл дизайнының негізгі композициялық
элементтерін сызыңыз.
6.5.Ландшафт өнерінде шағын сәулет нысандарын қолдану
6.5.1.Тік көгалдандыру әдістері
Тік көгалдандырудың үш негізгі түрі бар: кеңістікті шырмалғыш
өсімдіктермен көгалдандыру, гүлзарлармен көгалдандыру және "тірі
қабырға" көмегімен көгалдандыру, хеджирлеу[241].
Тірі ағаш шарбақтары. Бұл көбінесе сайтты тік көгалдандыру
хеджирлеуден басталады. Ол үшін негіздер мен құрылымдар арнайы сәндік
формалар болуы мүмкін - экрандар мен торлар немесе өсімдіктер тоқылған
қарапайым қоршаулар.
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Трельяж-ағаштан немесе металдан жасалған, әртүрлі ұяшық өлшемдері
бар тор түрінде жасалған тік жалпақ тірек (6.48 А - сурет), трельяж түрлеріаркалар (6.48 Б-сурет ), перголалар (сурет). 6.48 В), берсо (сурет.6.48 В).

А-Трельяж

Б-Арка
В-Пергола
Берсо Мырза
Сурет 6.48 - Трельяжные конструкцияларын нұсқалары

Контейнерлер Контейнерлерде, арнайы жәшіктерде және ілулі
гүлзарларда тік көгалдандыру мүмкін. Көбінесе бұл әдіс демалыс орындары
мен ғимараттардың қасбеттерін ішкі кіреберістің жанында безендіру үшін
қолданылады. Сондай-ақ, контейнерлік көгалдандыру верандаларды,
террастарды, арбаларды безендіру үшін керемет.
6.5.2.Шырмалғыш өсімдіктер өсімдіктерінің ассортименті
Тік көгалдандыру үшін мыналар қолданылады: ампелді өсімдіктер, іліп
қою;сору (олар үшін тіректердің беті тегіс болуы керек); антенналармен
немесе жапырақ жапырақшаларымен өрмелеу; сүйенетін сойғыштар немесе
полулиан,олар үшін арнайы тіректер жасау керек. Тік көгалдандыруға
арналған өсімдіктер ғимараттан 30 см қашықтықта отырғызылады [242].
6.5.3.Шырмалғыш өсімдіктерді отырғызу ережелері
Сайтты және ғимараттарды тік көгалдандыру кезінде ескеру қажет .
бірнеше ережелер: сойғыштарды бұрышқа және қабырғаға жақын жерге
отырғызбау керек. Үйдің немесе газебоның бұрышынан қашықтық кемінде
90 см-1,2 м, ал қабырғадан кемінде 15 см және 30 сантиметрден аспауы
керек. Шырмалғыш өсімдікті су төгетін түтіктердің немесе кез-келген басқа
канализацияның жанында, сондай-ақ инвазивті өсімдіктердің жанында
отырғызбау керек.
Қону. 60×60×60 см Үлкен тесік дайындаңыз. Дренаж құнарлы
топырақты (қарашірік, органикалық тыңайтқыш немесе компост) отырғызу
шұңқырына құю керек. Топырақтың оңтайлы қышқылдығы-6,5...7,5.
қарашіріктің құрамы-6-ға дейін...100 г топыраққа 8%, минералды
тыңайтқыш-суперфосфат (бір орынға 100 г). Жақсы өмір сүру үшін өсімдік
отырғызғаннан кейін ол мол суарылады. Өсіп келе жатқанда, лианалар
желдің екпінінде бұзылмауы үшін тірекке байланған.
6.5.4.Шырмалғыш өсімдіктерге күтім жасау әдістері
Шырмалғыш өсімдіктерге күтім жасаудың негізгі ұсыныстары:
отырғызылған жас өсімдіктер, қарқынды қарапайым, оны жиі және мол суару
керек; жыл сайын кесу; Лиана отырғызумен бір уақытта жерге тіреңіз [243].
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6.5.5.Тік көгалдандыру объектілерін құру
Перголаларды, беседкаларды, трельяждарды көгалдандыру кезінде
алдымен сызбаға сәйкес отырғызу орындары құрылымның шекарасы
бойындағы сым бойымен сызыққа шығарылады. Орынның желісі бойынша
ені 0,6 м және тереңдігі 0,5 траншея қазылады...0,6 м.перголалар мен
торларды абаттандыру кезінде мозаикалық жапырақтары мен әдемі гүлденуі
бар өсімдіктер қолданылады (ұшқаттар, клематис).
Арбалар," жасыл экрандар", торлар үшін тіректерге тіректер қойылады.
Тіректер арасында жұмсақ мырышталған сым тігінен тартылады немесе ағаш
тақтайшалар күшейтіледі. Көлденең бағытта әрбір 30...40 см сым сымдарын
созыңыз.
6.5.6.Тік көгалдандыру өсімдіктеріне күтім жасау
Жақсы альпинистер отырғызу тамыз айының соңында – қыркүйек
айының басында. Отырғызу кезінде тамыр мойнын тереңдетудің қажеті жоқ.
Отырғызу алдында және отырғызудан кейін топырақ жақсы суарылып,
мульчирование керек. Барлық жүзімдіктерді ылғал сүйетін өсімдіктермен
терлеңіз, сондықтан олар үнемі және мол суаруды қажет етеді (әр өсімдік
үшін 2-3 Шелек).Көптеген жүзімді кесу күзде жасалуы керек. Жүзімді қолдау
үшін ыңғайлы қолдауды пайдалану керек.
6.5.7.Көгалдандырудағы шағын сәулет нысандарының маңызы және
олардың түрлері
Шағын архитектуралық формалар - бақтарды безендірудің кішкентай
элементтері [244]. МАФ-қа баспалдақтар, қоршаулар, мүсіндер, обелисктер,
мемориалдық тақталар, субұрқақтар, саябақ баспалдақтары, пандустар,
сыртқы жарықтандыру шамдары (ландшафт шамдары), плакаттар мен
жарнамаларға арналған стендтер, бақ-саябақ құрылыстары (көгалдар,
арбалар, ротундар (сурет.6.4.А, Б), перголалар, пандустар (сурет.6.4 в), бақсаябақ мүсіні,

А-Ротунда

Б-Беседка
В-Пандус
сурет 6.49- - Шағын сәулет нысандарының түрлері

гүл құмыралары, саябақ орындықтары) және басқа да бақша жиһаздары,
қоқыс жәшіктері, балалар ойын кешендері; дүңгіршектер, павильондар, сауда
науалары, сауда автоматтары және т.б. фигуралы бағандардан жасалған
балюстрадалар - таяныштар өте кең таралған (6.50-сурет.).
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МАФ сәндік және утилитарлық болып, ал
дайындау тәсілі бойынша — үлгілік
элементтер мен конструкциялардан үлгілік
жобалар бойынша дайындалған және
арнайы әзірленген жобалар бойынша
дайындалған болып бөлінуі мүмкін.
6.5.8.Су
қоймаларын
құру
принциптері
Су қоймаларын құру кезінде сіз
белгілі бір дәйектілікті ұстануыңыз
Сурет 6.50 - Балюстрадалар
керек:резервуардың орналасқан жерін
және пішінін анықтаңыз, тоғанға шұңқыр дайындаңыз және оның тереңдігін
анықтаңыз, сүзгі жабдықтарын орнатыңыз (сорғылар, компрессорлар,
сүзгілер, аэраторлар және т. б.); су және жағалаудағы өсімдіктердің
ассортиментін таңдаңыз
Тоғанға отырғызылған өсімдіктер бөлінеді: бетінде жүзетін өсімдіктер; оттегі
шығаратын өсімдіктер; су лалагүлдері; жағалаудағы және батпақты
өсімдіктер. Әр топ тоғанда белгілі бір функцияларды орындайды[245].
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ.
1.Тік көгалдандыруға не жатады?
2.Торлы құрылымдардың қандай түрлері қолданылады?
3.Шағын сәулет формаларына не жатады?
4.Балюстрада дегеніміз не?
5.Жасанды су қоймасын құрудың қандай кезеңдері бар?
Практикалық жұмыс. Трельяж конструкцияларының негізгі түрлерін
сызыңыз.
6.6.Қысқы бақтарды безендіру
6.6.1.Көгалдандыруға арналған өсімдіктердің ассортименті
Көгалдандыруға арналған өсімдіктердің ассортименті бөлменің түріне
байланысты анықталады. Өндірістік үй-жайларды көгалдандыру өте қиын,
сондықтан ұсынылған өсімдіктердің көпшілігінде тек ең қиын өсімдіктерді
қолдануға болады: гибискус, кливия, олеандр, фуксия, пеларгония. Бұл
ассортиментті тұрақты жапырақты және сәндік түрлердің-Аспидистра,
монстера, сансевьер, хлорофитум және басқалардың арқасында біршама
кеңейтуге болады
Қызметтік үй-жайлар. Мұнда сіз көптеген өсімдіктерге араласпауыңыз
керек. Егер аймақ мүмкіндік берсе, пальмалардың, бемерияның, монстера,
филодендрондар, куркулиго, тетрастигма, цисус, фикустың ұзаққа
созылатын, көлеңкеге төзімді түрлерін дереу өсірген жөн. Олар еденге
арнайы ванналарда, үлкен керамикалық және басқа да гүл құмыраларында
орналастырылған немесе қоректік топырақпен жерге отырғызылған.
Қоғамдық үй-жайларды көгалдандыру. Қысқы бақ жоқ қазіргі заманғы
ғимараттарда Экзотикалық тропикалық өсімдіктерді сақтау үшін орталықта,
бұрыштарда немесе пирстерде арнайы орындар бөлінеді. Бөлменің
интерьерін кішкене тоғандармен жандандыруға болады. Олар әртүрлі сәндік
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су өсімдіктерін өсіреді (су лалагүлдері, нимфейник, су көкнәрі, су гиацинты,
петиция, су Папасы және т.б.). Су қоймасының айналасында жағалаудағы су
гүлдері орналасқан: Аққанат лалагүлдері, арумалар, циперустар,
папоротниктер, филодендрондар, диффенбахиялар және т. б.
Қоғамдық
тамақтану
орындарында,
мысалы,
кафелерде,
мейрамханаларда пальма, банан, фикус, подокарпус және жүзімнің үлкен
үлгілері (Шырмауық, цисус және тетрастигма) орынды.
Тұрғын үй-жайлар, олардың микроклиматтық жағдайларына
байланысты, кең ассортиментті, соның ішінде ерекше өсіру жағдайларын
қажет ететін өсімдіктерді қолдануға мүмкіндік бермейді. Қыста жылы
бөлмелерде арум, бегония, диффенбахия, филодендрон, монстера, балауыз
шырыны, билбергия, гемантус, сенполия және тропиктен шыққан басқа
өсімдіктер жақсы дамиды. Салқын бөлмелерде әдетте кактустар, алоэ,
агавалар, пальмалар, аукуба, лавр, олеандр, гибискус және басқа да түрлер
бар [246].
6.6.2.Интерьердегі өсімдіктердің орналасу ережелері
Өсімдіктерді интерьерге орналастырудың көптеген жолдары бар
(сурет.6.5). Бұл жеке орналастыру, түрлі композициялар (контейнерлер,
"эпифитті ағаштар", витриналар — флориумдар және т.б.), табиғаттың жасыл
бұрыштары мен үлкен конгломераттар түріндегі әртүрлі бірлестіктер —
Қысқы бақтар.

А-Фитостена

Б-Фитокартина

В-эпифитті ағаштар

Сурет 6.41 - Бөлме өсімдіктерді орналастыру әдістері

Шырынды композициялар (сурет.6.42).
Бұл үшін кішігірім жалпақ керамикалық
контейнерлер қолайлы.
Композицияның орталығы кішкентай
агава, гастрия, орташа алмұрт, жасаңшөп
болуы мүмкін.
Қосымша ретінде
стонекроптар,
эониумдар,
гавортия,
Құдай, ребусия және т. б. қолданылады. Ірі көлемді кактустар, эвфориялар,
агавтар,
алмұрт
ірі
көлемді
композицияларға жарамды.
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Сурет 6.42 - Шырындылардың
құрамы

6.6.3.Қысқы бақтарды құру негіздері
Қысқы бақ-қыста негізінен тропикалық өсімдіктерді өсіру және сақтау,
сондай-ақ аязға төзімді өсімдіктерді сақтау үшін үйдегі немесе үйге
бекітілген бөлме. Қысқы бақ көбінесе демалыс бөлмесі ретінде безендірілген
[221]. Қысқы бақ әдемі, мөлдір, жеңіл және сонымен бірге жеткілікті берік
және әртүрлі әсерлерге, соның ішінде механикалық және атмосфералық
әсерге төзімді болуы керек.
Кез-келген Қысқы бақтың негізгі сипаттамалары: құрылымның
қауіпсіздігі; ішкі кеңістікті салқындаудан және қызып кетуден қорғау;
раманың қаттылығы мен беріктігі, оңтайлы жарық беру; экстремалды
атмосфералық құбылыстардың көріністеріне жоғары қарсылық.
6.6.4.Қысқы бақтарды жобалау, интерьердегі гүлді өсімдіктердің
орналасуы
Қазіргі заманғы қысқы бақтарды ұйымдастырудың негізгі қағидасы-бұл
экзотикалық өсімдіктер ғарыштағы шағын сәулет формаларымен және
құрылыс материалдарымен органикалық түрде біріктірілуі керек
композициялық әдістердің дұрыс шешімі. Сәндік көгалдандырудың тұрақты
стилі ең қолайлы.
Қысқы бақшаны ұйымдастырудағы ең маңызды сәт-өсімдіктерді таңдау
және оларды орналастыру. Маршруттық жолдар мен өткелдерді қолдана
отырып, қысқы бақтың аумағын бөліктерге бөліп, өсімдіктердің тақырыптық
топтары түрінде ұсынуға болады — гүлді, шырынды, жемісті және т.б. үлкен
өлшемді өсімдіктерден пальма ағаштары (трахекарпус, құрма, Вашингтон,
кориот, хамеропс), бугавинвиллалар, монстералар, филодендрондар, цитрус
жемістері және т. б.), кесілген және ықшам пішінді (бокс ағашы, ергежейлі
қылқан жапырақты өсімдіктер, стандартты цитрус жемістері, Үнді
рододендрондар, камелиялар, фатсиялар және т. б.) өсімдіктер
композициялық нүктелерге орналастырылған. Бақшаның бұрыштарында бір
түрдің екіншісін жаппайтынын және әр өсімдік екіншісімен көршілес
болудан пайда көретінін ескере отырып, әртүрлі гүл өсіретін өсімдіктерді
жинау сәнді [246].
Қысқы бақ әдемі гүлденген азалиялардың, пуансеттиялардың,
рододендрондардың, гортензияалардың, стрелициялардың, камелиялардың,
орхидеялардың болуын айтарлықтай жандандырады. Жапырақты және сәндік
ретінде түрлі-түсті кротондар, драцена, аукуба, панданустың болуы міндетті
болып саналады. Жемістер ең алдымен цитрустық жемістер, бұталар, кофе
ағаштары, фейджоа және т. б. Ішкі көгалдандыруда қылқан жапырақты
өсімдіктер, атап айтқанда араукария, кипарис, Тисс, криптомерия көрнекті
орын алуы керек. Жер жамылғысы ретінде пилея, шырмауық, руэллия,
тресканция, фикус, хельксин кеңінен қолданылады. Тетрастигма,
бугавинвилл, буссенгольтия, пентаптеригиум, филодендрондар, монстера,
Хоя, циссус және т.б. көмегімен тік көгалдандыру оңай болады.
Бақылау сұрақтары
1.Ішкі көгалдандыру үшін өсімдіктер қалай таңдалады?
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2.Өндірістік үй-жайларды көгалдандыру үшін қандай өсімдіктер
қолданылады?
3.Өсімдіктер үшін жылы тұрғын үйлерді көгалдандыру үшін қолданылады ма
?
4.Қысқы бақ дегеніміз не?
5.Қысқы бақтарды тік көгалдандыруды қандай өсімдік түрлері пайдаланады?
Қысқаша қорытынды
Ландшафтық дизайн теориясы мен практикасында Қазақстанның
қалалары мен ауылдық елді мекендерін көгалдандыру маңызды орын алады.
Ағаш-бұталы және гүлді екпелердің ассортиментін таңдау және
қалыптастыру үшін өсімдіктердің ассортиментін, олардың құрамының негізгі
принциптерін, ландшафттың элементтері мен компоненттерін білу қажет.
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7‑БӨЛІМ. ТҰРҒЫН ҮЙЛЕР МЕН КЕҢСЕЛЕРДІ СӘНДІК
ӨСІМДІКТЕРМЕН БЕЗЕНДІРУ
Модульдің негізгі мақсаты: фитодизайн мен флористика бағыттары мен
стильдері туралы теориялық ережелер мен практикалық дағдыларды игеру.
Міндеттері: аранжировка негіздерін, аранжировкалардың мақсатын
зерттеу; кесілген гүлдердің букеттері мен композицияларын жасау
техникасын игеру, кесілген гүлдерді сақтау; икебана, бонсай, флористикалық
коллаж жасау техникасын игеру, заманауи флористика, гүл этикеті, бөлме
өсімдіктердің композицияларымен интерьерді безендіру; қысқы бақтарды
құруды игеру; мерекелер мен мерекелерді безендіру.
Бұл бөлімде тұрғын үйлер мен кеңселерді сәндік өсімдіктермен
безендірудің негізгі ережелері мен принциптеріне байланысты бірқатар
мәселелер қарастырылған. Бұл бөлімде кесілген гүлдердің аранжировкасы,
гүл шоқтары мен композицияларының негіздері, икебана, бонсай,
флористикалық коллаж жасау техникасы, заманауи флористика, гүл этикеті,
қысқы Бақтарда агротехникалық жұмыстарды орындайтын бөлме
өсімдіктердің композицияларымен интерьерді безендіру туралы ақпарат
берілген.
Модульдің мазмұны "ботаника негіздері" пәндері бойынша білім
алатын білімге негізделеді, "гүл-сәндік және ағаш дақылдарын өсіру
бойынша агротехникалық тәсілдерді орындау", "сәндік өсімдіктерді
зиянкестер
мен
аурулардан
қорғау",
"Агрономия
негіздері",
"Механикаландырылған
дала
жұмыстарын
ұйымдастыру
және
технологиясы"пәндерімен біріктіріледі.
7.1.Аранжировка және фитодизайн негіздері
7.1.1.Композицияның экспрессивті құралдары (түс, симметрия,
масштаб, контраст, нюанс)
Гүлдердің әдемі композициясын жасау үшін сіз оны құру ережелерін
білуіңіз керек, формасы, пропорциясы, түсі, сызығы және басқалары
үйлесімді түрде өзара байланысты болуы керек.
Композиция-белгілі бір толық құрылысы бар өнер
туындысы. Гүл композициясы бойынша барлық
элементтері өзара және үйлесімді бірлікте болатын тұтас
шығарманың құрылысы түсініледі. Гүлді композицияөсімдіктерді вазада, гүл қызында немесе интерьерде
топтастыру.
Композицияның негізгі экспрессивті құралдары:
түс, симметрия, масштаб, контраст және нюанс.
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Түсі.Хроматикалық және ахроматикалық (қара,
сұр, ақ) түстер бар. Күн спектрін құрайтын
хроматикалық
түстерді
табиғатта,
мысалы,
кемпірқосақта табуға болады. Әдетте олар 6, 12, 18
немесе 24 түстерден тұратын түсті шеңберге
біріктіріледі.
Спектрлік
шеңбердегі
позицияға
байланысты негізгі және аралас түстер ажыратылады.
Негізгі түстер немесе 1-ші ретті түстер – қызыл, көк, сары. Түстерді
араластыру арқылы біз 2-ші ретті түстерді аламыз (қызғылт сары, жасыл
және күлгін). Негізгі және бірінші ретті бір түсті біріктірген кезде біз 3 ретті
түстерді аламыз (сары-қызғылт сары, көк-күлгін, сары-жасыл және т.б.).
Эмоционалды түрде түстер белсенді түстермен (қызыл және сары)
ерекшеленеді - көбірек назар аударады және жадта ұзақ тұрады, ал пассивті
(көк және жасыл). Симметрия өсімдік материалының ортасынан, ортасынан
екі жағынан орналасуында пропорционалдылықты болжайды.
Симметрия: айна (материал оське қатысты айна
тәрізді), 1-сурет; көрнекі (оптикалық - ұқсас түсті
шешімдердің көмегімен алынады, біз әртүрлі
материалдарды қолданамыз), 4-сурет; тік, 1-сурет;
көлденең, 4-сурет; радиалды немесе сәулелік
(көбінесе дөңгелек жұмыстарда байқалады, мысалы,
гүл шоқтары), 2 және 3-сурет.
Композицияның
симметриялы
формаларына дөңгелек, конус тәрізді,
тамшы тәрізді букет, сфера тәрізді букет,
жарты шар, Жарты Ай және т. б. Кезкелген композицияда масштаб сақталуы
керек. Масштаб-бұл өсімдіктер мен
ыдыстардың
мөлшері,
гүлдер,
жапырақтар мен вазалар арасындағы қатынас, сонымен қатар композиция
мөлшері мен ол тұратын жердің қатынасы.
Пропорциялар Заңы және алтын қатынас ережесі. Флористикада көбінесе
қатынас қолданылады 2:3, 3:5:8. Бұл,
мысалы, вазаға вазаның биіктігіне гүл
қою кезінде үш бөлік, вазаның үстіндегі
гүлдердің биіктігі бес бөліктен тұруы
керек және бүкіл композицияның
биіктігі сегіз бөліктен тұрады дегенді
білдіреді. Қолында ұсталған букеттің
бөліктері шамамен бірдей болуы
керек.Тегіс вазада композиция жасау кезінде жеке бөліктердің бірдей
қатынасы қолданылады, бірақ әдетте вазаның диаметрі биіктіктің орнына
алынады. Жұмыстардағы пропорциялар: 1) биіктігі бойынша. Біз вазаның
биіктігін өлшейміз, оның қанша бөлігі болатынын анықтаймыз (1, 2, 3),
болашақ композицияның биіктігін (3 бөлік, 5 бөлік немесе 8) пропорциялар
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арқылы есептейміз, биіктігін импровизацияланған материалмен белгілейміз.
Букет жасаған кезде, әдетте, пропорциялар байламның орнына қатысты
жасалады, 5 бөлік жоғары, 3 бөлік төмен. Тұғырларда құлаған
композициялар кезінде оның биіктігі, вазаның биіктігі ескеріледі.
2) ұзындығы бойынша. Вазаның
ұзындығы немесе диаметрі өлшенеді
және
болашақ
жұмыстың
ені
пропорционалды түрде есептеледі.
Контраст-бұл
ерекше,
эмоционалдылықты
тудыратын
аранжировкадағы сүйікті және әсерлі
әдістердің бірі. Тік және көлденең сызықтар арасындағы Контраст, жасыл
және тегіс жапырақтар, қара және ашық көктер; сары және күлгін, қызыл
және сары, АҚ және қара және т. б. Аранжировкада контрасттар болуы
мүмкін: түсті, тік және көлденең сызықтардан, өлшемдерден, массадан,
жапырақтар мен жапырақшалардың құрылымынан, құрылымнан. Нюансконтрастқа қарама-қарсы. Нюанс - бұл нәзік ауысу, түс реңі [248].
7.1.2.Аранжировкада қолданылатын өсімдік материалдары мен
құралдары
Аранжировкада қолданылатын Материал екі түрлі болуы мүмкін өсімдік және өсімдік емес. Өсімдік материалына гүлдер, жапырақтар,
бұтақтар, жемістер, тұқымдар, шөптер, бұтақтар, дифтвуд, діңгектер жатады.
Өсімдік емес немесе сәндік материалға-қағаз, шыны, қауырсындар, тастар,
таспалар, металл, мата, тоқу, шілтер.
Өсімдік материалы.
Гүлдер.Аранжировкаларда кесілген (жылыжай), қопсытылған, бақша
және жабайы өсімдіктердің гүлдері мен гүлшоғырлары қолданылады.
Сәндік пияз, танси, гидранге, жусан, хогвид, дәнді дақылдардың кептірілген
гүлдерімен бірге кептірілген гүлдер көбінесе қысқы букеттерде
қолданылады. Аранжировкаларда өсімдік материалы ретінде жабайы
өсімдіктердің түпнұсқа гүлшоғырлары қолданылады, олардың ішінде
жылдық және көпжылдық шөптер: қамыс, қауырсын шөптері, мискантус,
Пампас шөптер, қопсытқыш, арпа, қоян, бидай, қара бидай, жылқы
қымыздық, частуха, планен, сондай - ақ су өсімдіктерінің жаңа немесе
кептірілген гүлшоғырлары-рогоз, қамыс, шөгінділер, мамық. Түпнұсқа
көмекші материал-бұтақтар, жапырақтар, жемістер, дифтвуд, діңгектер.
Жапырақтары. Жапырақтардың әртүрлі түсі мен формасы гүлдердің
композициясын сәтті толықтыра және жандандыра алады. Аранжировкаларда
антуриум, адиантум, аукуба, дифф-фенбахия, драцена, монстера, камелия,
пальма, Шырмауық, сансевьер, сциндапсус, циперус сияқты қопсытылған
өсімдіктердің
жапырақтары
жиі
қолданылады.
Олар
бақша
көпжылдықтарының гүлдерімен жақсы үйлеседі - астильбе, арунтус, ладан,
жыланқияқ, Аққанат, Канна, хосталар, сонымен қатар жасыл дақылдардың
жапырақтары-ақжелкен, салат, кориандр, сәндік қырыққабат, насыбайгүл. Көмекші материал ретінде дәнді жапырақтар да қолданылады. Кептіруден
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бұрын оларға дұрыс пішін беру керек, содан кейін олар сәндік келбетін ұзақ
уақыт сақтайды.
Бұтақтар. Аранжировкада гүлді өсімдіктердің бұтақтары жиі
қолданылады. Көктемде - форсития, жапон айва, бөртегүл, шие бұтақтары;
жазда - Терри вибурнумы, чубушник (бақша жасмині), долана; күздегортензия. Күзгі бұтақтарға келетін болсақ, оларды жылдың осы уақытында
таңдау өте үлкен. Олар жапырақтардың ашық алтын және күлгін түстеріне
ғана емес, сонымен қатар оларда піскен жемістер мен тұқымдарға
байланысты сәндік. Раушан, долана, бөріқарақат, теңіз балдыры, жидек алма
ағаштары, вибурнум, тау күлі, ақжелкен және қанатты үйеңкі тұқымдары бар
бұтақтар керемет көрінеді.
Жемістер.Көптеген
бақша
өсімдіктері
тек
гүлдері
мен
жапырақтарымен ғана емес, сонымен қатар жемістерімен, тұқымдарымен
және басқа да сәндік бөліктерімен безендіруге қызықты. Жыланқияқ,
лалагүл, сарана тұқымның қораптары қызықты, физалистің жарқын
шамдары, сәндік асқабақтың ойыншық жемістері, люфаның "жуғыш заттары"
күзгі композицияны керемет безендіреді. Үлкен әсер ету үшін осы өсімдік
материалының барлығын бояулармен бояуға болады, оған сіз жасаған
композициямен үйлесетін ерекше көрініс береді.
Өсімдік емес материал.
Керек-жарақтар. Аранжировкада сәндік емес материалдарды қолдану
көбінесе композицияны бай, жарқын және есте қаларлық етеді. Бұл материал,
әдетте, композицияға оның құрамдас бөлігі ретінде кіреді немесе оның
жанында орналасқан. Сәндік өсімдік емес материал көбінесе аранжировка
үшін Фон ретінде қолданылады. Бұл үшін мата, шыны, айна, металл, қағаз,
тоқу қолайлы. Аранжировка үшін сәндік материал-қауырсындар, тастар,
кристалдар, моншақтар, шамдар (жақсырақ түсті), синтетикалық ленталар
мен пленкалар, түрлі-түсті целлофан, фольга, жылтыр сым және басқалар.
Ыдыстар. Композицияның әсері көбінесе кемені таңдауға байланысты.
Қарапайым, қарапайым және асыл пішінді контейнерлерге артықшылық беру
керек, тым ашық емес және шамадан тыс суретсіз және модельдеусіз. Ваза
үшін материал керамика, шыны, фарфор, фаянс, саз, металдар мен
қорытпалар, ағаш, жүзім және сабан болуы мүмкін.
Ыдыс-аяқ, салат ыдыстары, ыдыс-аяқ, күл табақтары, науалар, әртүрлі
тұрмыстық заттар мен косметика вазалар ретінде жиі қолданылады: ас үй
себеттері, кастрюльдер, қанаттар, бөтелкелер, саз балшықтары, металл және
шыны банкалар, көпіршіктер және тіпті сабан шляпалары.
Жабдықтар мен құралдар.
Крепеж.Гүлді безендіруді жасау кезінде тамырлар мен гүлдердің
қажетті орналасуын және олардың тұрақтылығын қамтамасыз ететін
материалдар қолданылады. Мұндай техникалық құралдар бекітпелер деп
аталады. Бекіткіштерге мыналар жатады: оазис, кензан, пиафлор, мүк,
перлит, пластикалық татуировка, дөрекі құм, пластилин, балауыз, терезе
жабыны, желім, жабысқақ лента, таспа, жіп, ілмек және әртүрлі ұзындықтағы
және жұмсақтықтағы қарапайым сым, шымтезек, полистирол, полиэтилен
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пакеттер, пробиркалар, ағаш таяқшалар, резеңке алмұрт, тастар, шыны
шарлар.
Оазис (гүлді губка) - кез-келген пішін мен көлемдегі
кесектерге кесілген жеңіл кеуекті жасанды материал
(сурет. 7.1).
Оазистің екі түрі бар - тірі өсімдіктер үшін және құрғақ
немесе жасанды. Жасыл Оазис суды сіңіреді және жаңа
гүлдермен композициялар үшін қолданылады, сұр
сурет 7.1
және қоңыр оазис - тек құрғақ және жасанды
гүлдермен композициялар үшін. Бұл Материал өте жеңіл, бірақ
ылғалданғаннан және суды сіңіргеннен кейін отыз есе ауыр болады.
Кензан-3 мм қашықтықта жезден жасалған инелер
бекітілген қорғасын қорытпасынан немесе басқа ауыр
материалдан жасалған тақтайша (сурет. 7.2).

сурет 7.2

көбік,
өсімдіктерді
ыңғайлы.
Бұл
сұр-жасыл түсті басқа
кресттер)
түрінде
Пиафлор,
оазис

Пиафлор-бұл синтетикалық ылғалға төзімді кеуекті
бекіту үшін ұстаушы ретінде
өнеркәсіпте блоктар немесе
формалар
(жүректер,
шығарылатын кеуекті губка.
сияқты, пышақпен жақсы

кесілген.
Кеуектілігі
мен ылғал сыйымдылығына
сурет 7.3
байланысты ол суды
жақсы сіңіреді және қаттылық
пен икемділікті жоғалтпай ұзақ уақыт сақтайды. Сонымен қатар,
пиафлорадағы бактерицидтік заттар сабақтардың шіріп кетуіне жол бермейді.
Пиафлора төмен және жоғары вазаларда бекіткіш ретінде қолданылады
(сурет. 7.3).
Ылғалданған мүк жастықтары.Аранжировкада ұстаушылар ретінде
мүк (сфагнум) жастықтары бұрыннан қолданылады,
онда өсімдіктерді кез-келген бұрышта оңай орнатуға
болады. Мұндай жастықты жасау үшін мүк, жұмсақ
сым немесе жіп және қатты металл шыбықтар қажет.
Кептірілген мүк кесектері жарты шар тәрізді және
барлық жағынан жұқа сыммен немесе жіппен
оралған. Егер Сізге үлкен жастық қажет болса, онда
мүк бірнеше рет қосылады, әр жаңа қабат сыммен
оралған. Содан кейін дайын жастық төменгі вазаға
сурет 7.4
немесе табаққа салынып, аралықтың бүйіріне
салынған, оның сыртқы ұштары бүгіліп, вазаның шетіне жабысады. Осындай
жастық болады привязать к плоскому камню немесе металл пластине және
онда қазірдің өзінде жоқ шпилькаларды қоюға вазу немесе раковина (Сур.
7.4).
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Ілмек сым (аранжировка торы) - диаметрі 5 см болатын ұяшықтары бар
жұқа сым. Цикл сымы негізінен ауыр және биік өсімдіктерден тұратын
композициялар үшін қолданылады, олар жақсы қолдауды қажет етеді және
көбінесе ылғалды гүлді губканы терең суды жақсы көреді.
Құрал-саймандар.
Кез-келген гүл композициясын жасау кезінде кейбір құралдар пайдалы
болуы мүмкін: қайшы, орақ, пышақ, ателье, шило, пинцет, форсунка, тырнақ
файлы.
Шелек су. Бұл бақта гүл
жинау кезінде қажет. Оның екі
жағында екі тұтқасы болған жөн,
өйткені
бір
тұтқасы
биік
өсімдіктерге зақым келтіруі
мүмкін.
Флорист
қайшыларышетінде ойықтары бар бір жүзі бар арнайы қысқа
қайшылар. Пышақтың түбіндегі
кесу
жұқа
сымды
кесуге
көмектеседі. Мұндай қайшылар,
әдеттегіден
айырмашылығы,
матаны бұзбайды. Пышақ қысқа
өткір пышақпен болуы керек. Оның
көмегімен
сабақтар
тазаланады, жапырақтары мен тікенектері кесіледі, сабақтарда қиғаш
кесіктер жасалады немесе бөлінеді.
Секреторлар қарапайым бақша немесе арнайы
болуы мүмкін, тар жүзі аранжировкаға арналған.
Сым кескіштер ілмекті немесе қалың сымды,
жасанды гүлдердің сабақтарын және т. б. кесу үшін
қажет болады.
Бүріккіш композицияны құрайтын өсімдіктердің
жаңа түрін сақтау үшін қажет. Күн сайын өсімдіктерді
шашырату ұсынылады.
Ені 12 мм сабақтарды орауға арналған
таспа. Ол жасанды гүлдердің сым сабақтарын орайды.
Ол пластиктен және балауыз қағаздан жасалған және
қолдың жылуынан жабысқақ болады.
Сым құлаған сабақтарды орнату, кішкентай
гүлшоқтар мен бутоньерлер жасау үшін қолданылады.
Сондай-ақ, сабақтар құрғақ және жасанды гүлдерге
арналған. Ең берік-диаметрі 0,46-1,25 мм сым, жұқа
сым диаметрі 0,28 - 0,35 мм. Өсімдіктердің нәзік
жұмыстары мен гартерлері үшін түрлі түсті
катушкалар қолданылады.
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Бояулар мен лактар құрғақ және жасанды
материалды бояу үшін қолданылады. Бұл аэрозоль,
акрил бояулары болуы мүмкін, олар бекіткіштер,
ыдыстар және т. б. Құрғақ композицияларды бекіту үшін
арнайы түзеткіштер мен шаш лактары қолданылады.
Таяқшалар.Кәдімгі тіс щеткалары көбінесе гүлді
губкадағы
тесіктерді
тесуге,
композицияда
қолданылатын тұқымдар мен жемістерді тесуге арналған
таяқшалар ретінде қолданылады. Олардың көмегімен сіз
шамды
оның
айналасына
бірнеше
таяқшаны
жабыстырып түзете аласыз.
Тұғыр кладется астына ыдыс композициясы,
қауіпсіздендіру үшін беті жиһаз шашырандыларынан
және артық ылғал. Кейде стенд композиция мен оған
керек-жарақтар
арасындағы
байланыстырушы
элемент рөлін атқарады, осылайша композицияны
жиі үйлесімді етеді және оған белгілі бір толықтығын
береді. Үлкен және тым жарқын стендтерді
пайдаланудан аулақ болу керек, бұл гүлді
композицияның өзінен алшақтатуы мүмкін[249].
Бақылау сұрақтары
1.Аранжировкада қолданылатын композицияның мәнерлі құралдары туралы
айтып беріңіз.
2.Композициядағы түстің рөлі.
3.Симметрия және асимметрия сияқты формаларды үйлестіру құралдары
элементтерді біртұтас тұтас жүйеде ұйымдастыруда қандай рөл атқарады.
4.Табиғатта алтын пропорцияның болуына мысалдар келтіріңіз.
5.Композициядағы масштабтың рөлі. Қандай заттар масштаб көрсеткіші бола
алады. Табиғатта масштабтың болуына мысалдар келтіріңіз.
6.Композициялық масштаб дегеніміз не. Мысал.
7.Композициядағы контрастты және нюанстық қатынастар. Мысалдар
келтіріңіз.
8.Аранжировка үшін қолданылатын материалдар.
9.Өсімдік материалын дайындау әдістері.
10.Композициялар жасау кезінде өсімдіктерді орнату және бекіту үшін
қандай материалдар бар?
7.2.Мерекелерге арналған тақырыптық композициялар
7.2.1.Аранжировканың түрлері мен мақсаттары
Гүлдер гүлдер, әшекейлер мен жасылдардың үйлесімді
орналасуынан тұратын гүлді техника деп аталады. Букет күнделікті
және мерекелік. Күнделікті қарапайым композициялар ең көп таралған
түстердің аз санынан тұруы керек, ал мерекелер талғампаз және
ерекше безендірілген.
Гүл шоқтарын тағайындау. Тұсаукесерге арналған гүл шоқтары әртүрлі
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болуы мүмкін: дөңгелек және еркін жиналған, бір жақты, сызықты, Масса,
өлшемі 5-тен 50 см-ге дейін.
Дөңгелек гүлшоқтар бір гүлді сол қолында
ұстап, оң жағында келесі гүлді қосу арқылы
жиналады. Сабақтар тек байланыстырушы жерде
ғана байланыста болуы керек, сондықтан келесі
гүлдер спираль тәрізді аздап көлбеу қолданылады, ал
үстелге қойылған сабақтардың ұштары шеңбер
түрінде жасалады. Гүлдерге аранжировка көктері
Букет: а-дөңгелек;
қосылады.
B-еркін жиналған
Еркін жиналған букет аз мөлшерде (3, 7, 9)
гүлдерден, бір немесе әртүрлі түрлерден, шөптермен дайындалады.
Түстердің тақ санынан асимметриялық үшбұрыш түрінде композициялар
жасау ыңғайлы. Бірінші гүлде сіз жіпті түзете аласыз. Сабақтар бір нүктеге
тиіп, жіппен оралатын етіп сәл көлбеу салынуы керек.
Жақында кішкентай дөңгелек, сфералық пішіндер,
жиналған шілтер, тюль немесе ленталармен
көмкерілген
кішкентай
гүлдерден
тұратын
бидермейер стиліндегі букеттер танымал болды.
Гүлдер тығыз орналастырылған. Сабақтар тар
лентамен оралып, ұштарын еркін түсіреді.Бір
Бидермейер стиліндегі
жақты букет әр түрлі педункулалардың ұзындығы
Букет
бар өсімдіктерден тұрады, сондықтан букеттің сыртқы жағы ғана
толтырылады, ұзын өсімдіктер артқы жағына, ал қысқа — алдыңғы
деңгейлерге орнатылады. Аранжировка жасыл гүл шоқтарын толтырып,
құлап кетуі мүмкін. Бұл букет жасау кезінде орталық бөлікке ашық түсті
және жиектеріне қарағанда үлкенірек гүлдер орналастырылған.
Сызықтық букет-бір жақты. Олар гүл шоқтарын графикалық түрде
беретін нәзік бұтақтар, иілген сабақтар, жапырақтар қосылған өсімдіктердің
аз санынан жиналады.
Бутоньерлер-бұл көйлектерді, шаштарды, шляпаларды, дастархандарды
безендіруге арналған кесілген гүлдердің диаметрі 5-10 см болатын
миниатюралық букет. Олар бірнеше кішкентай гүлдерден немесе
жапырақтың фонында бір үлкен Гүлден, сәндік лентамен толықтырылған
қасқыржем жасылынан тұруы мүмкін.
Гүл шоқтары мен гүлдердің композициялары әртүрлі. Оларды жинау
материалды таңдаудан басталуы керек, ал композицияның мақсатын, олар
ұсынылатын адамның дәмін ескеру керек. Туыстарын, достарын, қонақтарын
ұшақтарда немесе пойыздарда қарсы алу міндетті түрде гүл шоқтарында
жиналған гүлдермен болуы керек. Делегацияларды қарсы алу үшін
достықты, жылулық пен мейірімділікті білдіретін қызыл, қызғылт сары
түстерден тұратын ашық, шағын, жеңіл, еркін жиналған гүл шоқтары
жарамды.
Мерейтой иелерін құттықтау үшін гүл шоқтарында, себеттерде, ерекше
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композицияларда басқа мерекелік күндер мен оқиғаларға гүлдер
дайындалады. Олар мерекелік отырыстың үстелдерін, мереке өтетін бөлмені
береді немесе безендіреді. Мерейтойлық гүл шоқтары, себеттер әсіресе
салтанатты, үлкен болуы керек.
Суретшілерге арналған букет талғампаз болуы керек және құнды
монофониялық гүлдерден тұруы керек, мысалы, ақ бөртегүл, қалампыр,
Гербера, гладиоли, үлкен гүлді хризантема, дөңгелек немесе бір жақты
гүлшоқтарда жиналған жасыл және ленталармен.
8 наурыз Халықаралық әйелдер күнімен, ересек адамның туған күнімен
құттықтау, диплом немесе диссертацияны қорғау үшін олар тағайындалған
адамның құнды, сүйікті гүлдерінен жасалған жалпақ вазаларда, себеттерде
және букеттерде композициялар ұсынылады.
Үйлену тойына қалыңдықтың гүл шоқтарын, күйеу жігіттің
бутоньерлерін, қонақтарға арналған гүлдер жиынтығын дайындау керек.
Қазіргі уақытта жас келіншектер үшін бидермейер стиліндегі букет, сондайақ талғампаз кружевтік себеттер сәнді.
Букет, балалардың туған күніне арналған себеттер
кішкентай, жарқын жаңа гүлдерден тұруы керек. Олар
сыйлыққа міндетті қосымша болып табылады.
Ересектер балаларға тағы бір ерекше сыйлық — "тәтті
ағаш"дайындай алады. Бұл таңқаларлық "гүлдер"
түрінде жасалған өсімдіктер мен тәттілердің шағын
құрамы [250].
Балаларға сыйлық-тәтті ағаш

Практикалық жұмыс
1.Композицияға қажетті жабдықты, материалдарды, аксессуарларды,
қопсытылған және кесілген гүлді өсімдіктерді дайындаңыз.
2. Кесілген гүлдердің дөңгелек және бос букеттерін орындаңыз.
3. Кесілген гүлді өсімдіктерді қолдана отырып, қалыңдықтың букетін,
сыйлық букетін және бутоньерді жасаңыз.
4. Әр гүлді безендірудің техникасы мен реттілігін сипаттаңыз.
7.3. Кесілген гүлдердің букеттері мен композициялары
7.3.1.Гүл шоқтарының стилі мен формасы. Әр түрлі елдердің
букеттері
Француз букеті. "Букет" сөзі француз тілінен
шыққан және "бірге жиналған гүлдер" деп
аударылған, бірақ сонымен бірге бұл сөздің екінші
мағынасы бар − "иіс, хош иіс". Виктория стиліндегі
Букет тығыз шеңберлерде орналасқан қарама-қарсы
реңктердің түстерінің құрамы болды. Бүкіл
композиция міндетті түрде портбукеттің кружевтік орамасынан
тұрды. Францияда сәл кейінірек пайда болған Помпадур рухындағы
Композиция бір жақты букет болды, онда гүл бүршіктері бір-біріне тығыз
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орналасқан. Көбінесе букеттің ортасына әртүрлі өсімдіктер енгізілді – құрғақ
гүлшоғырлар, пальма жапырақтары және т.б., тіпті кейде тауық
қауырсындары да қосылды. Француз букеттерін жасау кезінде алдымен ұзын
сабақтарымен гүлдер қойылады, содан кейін олардың бойында көлденең
өрнектер жасалады. Француз флористері тастарды, қабықтарды,
қауырсындарды және т. б. қосу арқылы композицияларды қанықтырады.
Ағылшын букеті. Англияның гүлді композициялары басқа елдердің
композицияларынан өзгеше болды, өйткені олар
өздерінің ағылшын стиліне сәйкес келді. Бұл
стильдегі гүл шоқтары үшбұрышты пішінге ие болды
және жиі көлбеу болды. Үлкен сәндік әсерге қол
жеткізу үшін композицияға арналған әр гүл
кішкентай гүлдердің гирляндаларымен өрілген.
Букеттің пішіні үшбұрышты немесе дөңгелек болды,
ал ондағы гүлдер тығыз, басы басына сәйкес келді.
Қазіргі уақытта Англияда гүл композициясының екі
стилі негізгі болып табылады: классикалық, ресми, ағылшындардың өздері
оны әдетте ағылшын деп атайды, ал қазіргі заман стилі. Асимметриялық
гүлдер де бар. Олардың бастысы жарты ай пішініне ие.
Неміс букеті. XIX ғасырдың ортасындағы негізгі неміс букеті
бидермейер букеті болды. Ол кішкентай болды және
біркелкі кесілген кішкентай раушандардан немесе
алқаптың лалагүлдерінен тұрды. басы басына
жиналып, таспамен тығыз байланған өрілген, тюль
немесе мата қағаздарымен көмкерілген. Бидермейер
букеттерінің ерекшелігі кішкентай мөлшері мен гүл
бастарының тығыз орналасуы болды. Букет керемет,
ауыр көрінді және табиғи емес формаларға ие
болды. Бидермейер букетінің орнына макартов букеті
келді. Мұндай гүлшоқтар шебер таңдалған құрғақ боялған және табиғи
гүлдердің, шөптердің, жапырақтардың, тұқым қораптарының және тауық
қауырсындарының үйлесімі болды. Бірақ макартовтың букеті үлкен
жапырақтармен, ауыр гүлшоғырлармен, жемістермен (жүзіммен), дәнді
дақылдармен және қауырсындармен толып кеткендіктен, ол әлі де ауыр
болып көрінді [250].
Американдық букет. Американдық стильдің қалыптасуы еуропалық
стильдер мен Шығыс азиялықтардан әлдеқайда ертерек пайда болған.
Сондықтан гүлдер классикалық және икебана элементтерінің ерекшеліктерін
біріктірді. Пішінге келетін болсақ, ең көп тарағаны үшбұрышты болды, ал
түс схемасы қарама-қайшылыққа негізделген сары қызыл және көк. Олардың
біріншісі Ағылшын классикалық стилінен шыққан, оның құрамы
үшбұрыштың контурымен және оның негізгі бөлігімен көрсетілген. Рас,
түстерді
таңдаудағы
ағылшын
ұстамдылығынан
айырмашылығы,
американдық аранжировкалар конвенцияларсыз және бұл түс ойнаудың
өзіндік әсерін береді.
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Еуропаның Букеттері. Қазіргі уақытта Еуропа елдеріндегі гүлді
ұйымдастырудың ерекшелігі жаңа арнайы материалдарды, сондай-ақ
кептірілген Гүлдерді кеңінен қолдану болды. Гүлдердің халықаралық
ассортименті де бай болды, оған мыналар кіреді: гербералар, раушандар,
гладиоли, бұталы және ремонтантты қалампыр, хризантема, аққанат
лалагүлдері, фрезия, антуриум, орхидеялар және басқалар[250].
Кесілген гүлдердің құрылымына көбінесе кептірілген гүлдер мен
синтетикалық материалдардан жасалған өсімдіктер кіреді, мысалы, Терри
көпжылдық гипсофила. Мұндай композицияларға сәндік шөптер, құрғақ
дәнді дақылдар, бұтақтар: кермек, қауырсын шөптері, талдың құрғақ
бұтақтары, Пампас шөптер және т. б. Мінсіз жасанды гүлдерді қолдана
отырып, аранжировкалар Еуропа елдерінде өте танымал болды.
Голландияда гүлдер екі композициядан тұрады. Олардың бірі әр түрлі
гүлдер мен бір вазаға қойылған көптеген сорттардан тұрады. Композиция
сфералық немесе пирамида түрінде болуы мүмкін. Тағы бір композиция
симметриялы немесе асимметриялық үшбұрыш түрінде жасалады.
Финляндияда композициялар кесілген және қопсытылған Гүлдерді
жасанды гүлдермен шебер үйлестіреді. Бұл елде танымал жыланқияқ,
қалампыр, бөртегүл тек гүл шоқтарын ғана емес, сонымен қатар
витриналарды, үйлердің интерьерлерін, қонақ үйлердің залдарын, көрме
залдарын, кеңсе бөлмелерін безендіру үшін қолданылады.
Швецияның аранжировкалары сирек кездесетін және аз танымал
өсімдіктерді, мысалы, лиатрис, молюцелла, сондай-ақ пальма жапырақтары,
драцена, монстераның жемістері, дәнді дақылдарды қолдана отырып,
өздерінің ерекше композицияларын жасайды.
Араб шығысында гүл шоқтарын, гүл шоқтарын және гүл шоқтарын
қоюдағы ерекше дәстүрлер бар. Мұнда Гүлдерді ұйымдастыру үшін тұтас
немесе кесілген талдың өзектерінен тоқылған түрлі пішіндегі себеттер
қолданылады. Кейбір себеттердің биіктігі бір жарым метрге дейін жетеді
және аяқтары мен артқы жағы бар. Мұндай себеттің ішіне су өткізбейтін
металдан жасалған пішін салынған. Пішінде жасыл сабақтар, жапырақтар
мен бұтақтар бар. Егер себет жоғары болса, Гүлдерді ұстағышқа салынған
ағаш таяқшаларға сыммен байлау керек [250].
7.3.2.Кесілген гүлдердің букеттері. Дайындау техникасы
Әрбір гүл, тіпті ең қарапайым, сұлулыққа ие, тек оны көруді үйрену
керек. Бұл аранжировка өнері. Гүл шоқтары-бұл композиция немесе букет
емес. Аранжировка өнерінің өзіндік негіздері, ережелері, сонымен қатар
арнайы техникасы бар. Олардың арқасында сіз кесілген өсімдіктердің өмірін
сақтап, ұзартып қана қоймай, эстетикалық тұрғыдан жетілген гүл
композициясын,
букет
жасай
аласыз[251].
Кесілген
гүлдердің
композициясы.
Кесілген
гүлдерден
аранжировкаларды жасауға болады: қолында жиналған гүлшоқтар,
композициялар, биік, төмен, жалпақ, үстел үсті, еден, ілулі және қабырға
вазалары, вазалар, тіреуіштер, ағаш кесектері, өрілген себеттер, макрамда
[250].
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7.3.3.Үйлену букеті және үйлену тойы. Дайындау техникасы
Көптеген қалыңдықтар сфералық пішінді
букетті ұнатады, өйткені олар ерекше және
ертегі
көрінеді.
Портбукетницаның
қалыптасуы бірнеше құпияға ие, соның
арқасында
гүлдердің
жаңа
көрінісін
айтарлықтай ұзартуға болады.
Не қажет: портбукетница, атласты таспа,
поролоновая губка, екі жақты скотч, тейп
таспа, қайшы немесе секатор, желім пистолет,
су, кез келген Гүлдер.
Қалай жасалады:
1. Ашу портбукетницу және сұғындыр-губкаға нысанында шара. Оны суық
сумен біркелкі тамақтандыру керек: мұны қарапайым шприцпен жасау өте
ыңғайлы. Губкадағы ылғал букеттің тұтқасын суламауы үшін оның астына
кішкене ұзын губканы қою керек, ол артық сұйықтықты сіңіріп, қаламды
ылғалдан қорғайды.
2. Портбукетницаның кеңейетін бөлігіне екі жақты скотч таспаға шеңбер
бойымен парақшаларды бекітіңіз.
3. К торцу қаламдар керек приклеить соңына атласты ленталар. Содан кейін
тұтқаның бүкіл бетін екі жақты таспамен желімдеп, спиральға таспамен
ораңыз. Ұшты тапаншадан ыстық желіммен бекітіңіз.
4. Жапырақтары көлбеу кесіліп, губканы манжетке жабыстырыңыз. Қиғаш
кесу жапырақтардың ауданын көбейтеді, ол ылғалмен қоректенеді және
жасылдар ұзақ уақыт жаңа күйінде қалады.
5. Гүлдерден кішкентай раушандарды таңдау ұсынылады. Сабақтар 6 см-ге
дейін кесіліп, жөкемен біркелкі салыңыз, сонда ол бүршіктердің астында
толығымен жасырылады[252].
7.3.4.Гүл себеттері. Құрастыру техникасы
Гүл себеттері көбінесе мерейтойларға беріледі, сүйікті суретшілерге
сыйлық ретінде ұсынылады, залдарды, салтанатты жиындарды безендіру
үшін қолданылады. Жаңа гүлдердің себеттері дүкен терезелерін, фойелерді,
қонақ үй залдарын, көріністерді безендіруге өте ыңғайлы. Гүл себеттерінің
өзі бамбуктан, талдан, сабаннан, қайың қабығынан, сирек металл сымнан
және полиамидті жіптерден жасалған. Үлкен, үлкен, мерекелік гүл себеттері
үшін раушан, хризантема, лалагүл, гладиоли, қалампыр, Аққанат лалагүлдері
қолайлы. Кішкентай, сыйлық себеттері үшін тамаша шешім – миниатюралық
раушандар, виола, түймедақлар, ботакөз, алқаптың лалагүлдері. Гүл себеттері
үшін қопсытылған өсімдіктерді де қолдануға болады – кинерария,
кальцеолария, гидранге, хризантема, сенполия, пеларгония, примула.
Гүлдер себеті әдетте сәндік өсімдіктермен толықтырылады-қасқыржем,
адиантум, криптомерия, тюжа, кротон, диффенбахия, инелер жапырақтары.
Түрлі жеңіл дәнді дақылдар, шырмалғыш өсімдіктер және ампелалы
өсімдіктер
гүл
себетінде
өте
ерекше
көрінеді.
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Гүлді композицияда көгалдандырудың 5-6 түрін қолданған дұрыс.
Себеттегі гүлдердің негізгі формалары гүл шоқтарымен бірдей-үшбұрышты,
дөңгелек, сопақ, S және L тәрізді, орақ тәрізді. Олар симметриялы және
асимметриялық болуы мүмкін. Гүлдің формасы әдетте өсімдіктердің
өздеріне, олардың мөлшеріне, құрылымына және түсіне байланысты болады.
Гүл себеттерін жасау техникасы:
Біріншіден, гүл себетінің өзі немесе гүл құмырасы таңдалады. Дайын
кәстрөлдер мен себеттерге алдын-ала су өткізбейтін қабат салынған. Егер сіз
кәдімгі тоқылған себетті алсаңыз, онда оның түбі мен қабырғалары
целлофанның немесе пластикалық пленканың екі қабатымен жабылуы керек.
Содан кейін "оазис"гүлді губкасы алынады. Оны себетке салуға мүмкіндік
беретін пішінді беру керек, содан кейін гүлді сыммен гүлді губканы бекіту
керек.
Осыдан кейін, гүлді губка гүлдердің өмір сүру ұзақтығын немесе жай
ғана суды тамақтандыруға арналған арнайы ерітіндімен суарылады.
Жоспарланған гүл композициясының түс схемасы таңдалады. Мысалы, сіз
тек тонмен ерекшеленетін қарама-қарсы түстерді немесе іргелес түстерді
пайдалана аласыз. Таңдалған гүлдер дайындалған пішінге мұқият және
мұқият орналастырылады. Себеттегі түстердің тепе-теңдігін сақтау керек, ол
тегіс және құлап кетпеуі керек. Гүлдер себетін ұйымдастыру үшін алдын-ала
дайындалуы керек. Жиналған гүлдер алдымен жақсы суарылуы керек.
Гүлдер, жапырақтар мен бұтақтарда себетке орнатпас бұрын, гүлді губкамен
жақсы түйісіп, өсімдікке ылғал алу аймағын ұлғайту үшін түбінде ұзын
қиғаш кесу жасалады. Әлсіз жапырақшаларды жабысқақ таспамен орауға
немесе ішіне жұқа сым салып, сабақты орауға болады. Гүл себетін безендіру
гүл себетінің өлшемдерін анықтайтын сәндік жасылдан басталады. Ыңғайлы
болу үшін гүлдер мен сәндік элементтерді гүлді сыммен Мұқият бекітуге
болады. Гүл себетін әр түрлі сәндік элементтермен, фигуралармен,
ленталармен,
жарқылдармен,
жапсырмалармен,
моншақтармен,
қауырсындармен толықтыруға болады [253].
Бақылау сұрақтары
1.Пішіні мен мақсаты бойынша букеттердің қандай түрлері бар?
2.Гүл себеттері, гүл шоқтары, гирляндалар қалай жасалады?
3.Үйлену тойының ерекшеліктері қандай?
Практикалық жұмыс
1.Композиция
жасау
үшін
қажетті
жабдықты,
материалдарды,
аксессуарларды, қопсытылған және кесілген гүлді өсімдіктерді дайындаңыз.
2. Кесілген гүлді өсімдіктерді қолдана отырып, қалыңдық үшін букет
жасаңыз.
3. Сыйлық себетін қопсытылған өсімдіктер, кесілген гүлдер мен сәндік
жасыл желектермен безендіріңіз.
4. Әр гүлді безендірудің техникасы мен реттілігін сипаттаңыз.
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7.4. Кесілген гүлдерді сақтау
7.4.1.Қыста гүлдейтін бұтақтар
Белгілі болғандай, күзде аяқталады өсіп-өну кезеңінде
барлық жапырақты және оған керек кезінде
тыныштық. Осы соңғы кезеңнің алғашқы екі кезеңінде
бүйректе жаңа гүлдер пайда болады. Бұл шамамен
желтоқсанға дейін созылады және осы уақытқа дейін
ағаштар қайтадан гүлдеуге дайын. Алайда, табиғи
жағдайда суық гүлдердің ашылуына жол бермейді.
Осы себепті, бұтақтарды тек желтоқсанның басында,
Шыны вазадағы шие шамамен 10 желтоқсанда кесуге болатындығы түсінікті
гүлінің бұтақтары
(осы уақыттан бұрын кесілген бұтақтар гүлдемейді,
өйткені қажетті демалу кезеңі аяқталмайды), сондықтан
желтоқсанның үшінші онкүндігінің соңында олар гүлдейді. Бұтақтар әдетте
аязды ауа-райында кесілгендіктен, оларды алдымен салқын, бірақ қатып
қалмайтын бөлмеге (жертөле, сарай) салу керек, онда оларды баяу шелек суға
еріту керек. Біраз уақыттан кейін оларды жылытылатын бөлмеге қосуға
болады. Мұндағы температура тұрақты, 18-20°C аралығында болған жөн,
температураның қатты ауытқуы гүлденудің басталуын кешіктіруі мүмкін.
Сонымен қатар, бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығын арттыру
керек (әсіресе орталық жылыту кезінде), ол үшін бөлмеде бірнеше су
ыдыстары орналастырылған.
Төменде бүйректің дамуы мен ашылуын тездететін бірнеше әдістер
сипатталған:
- бірнеше рет бүрку немесе бұтақтарды қыздырылған суға батыру;
- суға бірнеше тамшы аммиак қосу (бұл әсіресе бұтақтар кесілген немесе
желтоқсан айының ортасында сатып алынған жағдайда ұсынылады);
- температурасы 30-35°с суда 9-12 сағат бойы ұстау (+45° - 4 сағат, +50° - 40
минут, +55° - 5 минут). Мұнда жылы ваннаның таза жергілікті әрекеті
таңқаларлық - бұған дейін бұтаның суға батырылған бөлігі ғана гүлдейді, ал
қалған бөліктері кейінірек гүлдейді. Тіпті бүршіктерді аздап сыпыру немесе
тырнау арқылы сіз ұйқысыз кезеңді азайтып, бірнеше күнде жалаңаш
бұтақтарды гүлдей аласыз [254].
7.4.2. Гүлдерді кесу, кебу себептері, балғындықты қалпына келтіру.
Кесілген гүлдерді сақтау және тасымалдау
Кесілген гүлдердің тұрақтылығы, олардың сәнділігі көптеген
себептерге байланысты: дұрыс ауылшаруашылық технологиясына, сорттың
биологиялық сипаттамаларына, гүлдің пішініне (түкті, түксіз) және т. б.
Кесу уақыты гүлдің өмір сүру ұзақтығына және сәнділігіне әсер етеді.
Таңертең гүлдер серпімді және ылғалмен қаныққан кезде немесе кешке
кесілгенде жақсы кесіледі, өйткені күндіз өсімдіктер кесілген гүлдердің ұзақ
өмір сүруіне ықпал ететін заттар мен көмірсулар синтездейді. Күндіз, ыстық
ауа-райында кесілген гүлдер тез икемділігін жоғалтады және ұзақ уақыт суда
тұрмайды. Бұлтты ауа-райында кесуді күндіз жүргізуге болады. Ескі
өсімдіктердің гүлдері суда балғындықты ұзақ сақтайтыны анықталды.
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Кесілген гүлдердің сапасы, олардың сәнділігі кесу техникасына байланысты.
Ең жақсы құрал – өткір пышақ немесе пышақ. Аурулардың таралуын
болдырмас үшін оларды зарарсыздандыру керек.
Кесілген гүлдерде сақтау кезінде тыныс алу процесі жүреді, онда қант
жұмсалады. Бұл процесті бәсеңдету үшін қоршаған ауаның температурасын
төмендетіңіз (гүлдер тоңазытқышқа, жертөлеге қойылады). Сонымен, 1,7-2°C
температурада оларды 8-12 күн сақтауға болады, содан кейін олар суда өмір
сүру ұзақтығы мен сапасын сақтайды. Кесілген гүлдердің сапасына бөлмедегі
ылғалдылықтың жоғарылауы жағымды әсер етеді. Суға батырмас бұрын,
булану бетін азайту және шіріктің алдын алу үшін педункулалар
жапырақтардан босатылады. Су астындағы сабақтарда қиғаш кесу жасалады,
оларды 1-2 см қысқартады. Бұл жағдайда ауа өткізгіш тамырларға енбейді,
бұл сабақтағы судың өтуін қиындатуы мүмкін.
Кесілген гүлдердің өмірін ұзарту үшін арнайы препараттар
қолданылады "Флора", "бүршік", "бүршік-2", "Нора" немесе суға қант (1 литр
суға 0,5 шай қасық), аспирин (1 литр суға 1 таблетка), бірнеше күміс азот
кристалдары және т. б.
Жіберуге арналған гүлдер жаңа болуы керек. Оларды жаңбырлы ауарайында, жаңбырдан немесе суарудан кейін бірден кесу ұсынылмайды,
өйткені гүл жапырақтары қараңғыланып, ылғалдан нашарлайды. Кесу үшін
ең жоғары төзімділікпен сипатталатын сорттарды таңдаңыз. Гүлдерді жеңіл
фанера қораптарына немесе гофрленген картоннан жасалған қораптарға
салыңыз. Қораптың ішіне су сіңірмейтін арнайы орау қағазымен қапталған.
Біртекті гүлдерді бір қорапқа салған дұрыс[250].
Бақылау сұрақтары
1. Гүл өнімдерін кесу және сақтау қалай жүзеге асырылады? Мысалдар
келтіріңіз.
2. Гүлдерді кесілген түрінде сақтауға ықпал ететін шаралар.
3. Кесілген гүлдердің өмірін ұзарту үшін қандай арнайы препараттар
қолданылады?
4. Кесілген гүлдердің өмірін ұзартудың негізгі көзі.
5. Кесілген гүлдерге дұрыс күтім жасау үшін қандай жабдықтар немесе
препараттар қажет?
7.5. Икебана, бонсай және флористикалық коллаж
7.5.1.Икебана, бонсай және флористикалық коллаж тарихы
Икебана немесе икэбана арнайы ыдыстарда кесілген гүлдер мен
қашуды орналастырудың дәстүрлі жапон өнері,
сонымен қатар бұл композицияларды интерьерге
дұрыс орналастыру өнері. Орыс тіліне аударылған
Икебана "тірі гүл"дегенді білдіреді. Икэнобо деп
аталатын алғашқы икебана мектебі 15 ғасырда Киото
қаласында ашылды. Оның негізін қалаушы Икэнобо
Сэнкэй болды. Икебанның негізі бамбук пен қарағай
болды, ал қалған өсімдіктер оларды органикалық түрде толықтырды [255].
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Бонсай тарихы. Бонсай мың жылдан астам
уақыт бұрын Қытайда пайда болған, бірақ
Жапонияда бұл әдіс дамып, бейнелеу өнері
деңгейіне көтерілді. Жапон тілінде "бонсай"
сөзі тек ергежейлі өсімдікті ғана емес, оны
науада немесе таяз кастрюльде, ыдыста,
табада өсіру мәдениетін білдіреді. "Бонсай
"терминінің өзі" кастрюльде өсіру "Қытай кейіпкерлерінің жапондық
айтылуынан шыққан. Жапондық дәстүршілдер тізімді түрлермен шектесе де,
кез-келген ағашты немесе бұтаны бонсайға айналдыруға болады:
қарағай/шырша, арша, үйеңкі, азалия/рододендрон[255].
Коллаж тарихы. Коллаж-бұл өнердегі салыстырмалы түрде жас бағыт.
Коллаж техникасы (фр. collage-желімдеу) Шығармашылық үшін кең орын
береді, өйткені туындыларды жасау үшін түрлі материалдарды —
өсімдіктерді, бояуларды, маталарды, металл бөлшектерді және т. б.
пайдалануға болады. Коллаждың негізін қалаушы Француз кубисті суретшісі
Жорж брак саналады. 1913 жылы ол алғашқы әдісті қолданды — картонға
боялған қағаз жолақтарын желімдеу. Қағаздың құрылымын тиімдірек ету
үшін суретші бояуға құм араластырды. Көп ұзамай оған пікірлес адам-Ұлы
Пабло Пикассо қосылды. Олар бес жыл бірге жұмыс істеді. Шығармашылық
ізденістің нәтижесінде тіпті ең қарапайым материалдар бір-бірімен арнайы
таңдалған фонда үйлескенде ерекше мәнерлі болатындығы анықталды.
Осылайша коллаж жасалды-бейнелеу өнеріндегі техникалық әдіс, кез-келген
негізге түсі мен құрылымымен ерекшеленетін материалдар жабыстырылған
кезде.
Флористикалық коллаж табиғи материалдарды қолдану арқылы
жасалады.
Коллаждың негізгі стильдері: Пейзаж, вегетативті, сәндік, формосызықтық.
Пейзаж стилі. Кескіннің негізгі тақырыбы-табиғи
немесе адам өзгерткен табиғат. Табиғи ландшафттарға
еліктеу.
Вегетативті
стиль. Бұл табиғи
бейнелерге барынша
жақындықты
білдіреді.
Материалдың
еркін, бірдей табиғи орналасуы тән, мүмкіндігінше нақты.
Сәндік стиль. Бұл композиция элементтерінің сұлулығы мен
экспрессивтілігі басты рөл атқаратын жарқын, қызықты жұмыс жасауды
қамтиды. Өсімдіктер, материалдар эстетикалық әсер үшін өзгереді.
Формо-сызықтық стиль. Негізгі рөл сызықтарға,
олардың сипатына, қалыңдығына, бағытына беріледі.
Сызық-композиция
идеясы.
Сызықтық
стиль
асимметриямен сипатталады.
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Флористикалық коллаждарды кенепте, кез-келген матада, қағазда,
картонда, теріде, металлда, әйнекте және т. б. жасауға болады. Таңдалған
негіз фонды құрудың бастапқы алаңы ретінде қызмет етеді немесе фонның
Өзі болып табылады-өзгермеген түрде немесе қосымша безендірілген:
бояулар, көлемді шыбықтар, көркем пасталар, ұсақ сәндік элементтер және т.
б. Жұмысты фонсыз жасауға болады. Мысалы, Олар Рамада коллаждар
жасайды [256].
7.5.2. Икебана, бонсай және флористикалық коллаж жасау техникасы
Икебананың қатаң ережелеріне сүйене отырып, сіз өз қиялыңызға
еркіндік бере аласыз. Бірақ алдымен сіз үш негізгі дағдыларды игеруіңіз
керек.
 Хасами қолдану. Өсімдіктерді кесу кезінде олар әдетте осы
құралды пайдаланады.
 Өсімдіктерге қажетті пішін беру. Негіз икебана әсері
композицияның міндетіне сәйкес бұтақтар мен сабақтарды бүгу
арқылы қол жеткізіледі.
 Өсімдіктерді бекіту. Икебана мықтап бекітілген болуы керек.
Құрал-саймандар. Икебананы жасау үшін
сізге бүріккіш, арқан, атқыш және сәндік тастар,
қайшылар қажет. Кәсіби маман икебана жасауда
қолданылатын арнайы қайшыларға артықшылық
береді - хасами. Бұл құралмен жасалған кесу өте
таза және ұқыпты. Жұмыс кезінде икебана жасау
үшін қолданылатын материалдың бір бөлігін мұқият
ұстаңыз (зақым келтірмеу үшін). Бастапқы кезеңде
сабақтар қажет болғаннан сәл ұзағырақ болуы
керек. Сіз әрқашан оларды кесуге уақыт аласыз! Сабақты су астында ұстап,
өсімдікті кесіңіз. Сондықтан ол ұзақ уақыт балғын болады. Қалың
сабақтарды мүмкіндігінше ылғалды сіңіру үшін диагональ бойынша кесіңіз.
Сонымен қатар, оларды кензанға отырғызу ыңғайлы болады. Қалың
бұтақтардың ұштары бөлінуі керек-содан кейін оларды кензанға отырғызу
оңай болады.
Косметикалық кесу. Өсімдіктер аздап кесіліп,
зақымдалған
материалды,
қурап
қалған
жапырақшаларды немесе төменгі жапырақтарды
алып тастайды. Косметикалық кесуді қолдана
отырып, шебер икебанға жаңа мағына бере алады.
Төменгі жапырақтарды әр сабағынан абайлап
қысыңыз, композицияға сызықтық пішін беру үшін
оның ұзындығының кем дегенде 2/3 бөлігін ашыңыз.
Бұтақтарды қосымша жапырақтардан тазарту
керек, пішіні, түсі, әр филиалдың құрамындағы орны, оның басқа
элементтермен қатынасы символдық мағынаға ие. Бұл жапырақтарды алып
тастап, компонентке түпкілікті силуэт беру кезінде ескерілуі керек.
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Өсімдіктердің
бүгілуі.
Сабақтар
мен
бұтақтарға қажетті пішінді беру өнері икебананың
өте маңызды бөлігі болып табылады. Бұтақтар мен
сабақтарға дұрыс пішін беру шеберге тікелей
байланысты. Әр филиалдың өзіндік беріктігі бар,
сондықтан жаңадан бастаушылар жеткілікті икемді
материалды таңдауы керек. Бұтақты тігінен ұстап,
екі қолдың бас
бармағымен және саусақтарымен ұстап, ақырын
бүгіңіз. Сіз бүгілген сайын, бұтақ сәл жарылып кетуі мүмкін-бұл оның әсер
ететінін және қажетті пішінді алатындығын білдіреді.
Фиксациялау. Филиал бұрышпен кесіліп, қажет болған жағдайда
ұшы бөлінеді. Содан кейін ол кесектің жағы көлбеу бағытқа қарама-қарсы
болатындай етіп кензанға отырғызылады. Филиал мықтап бекітілгеннен
кейін, олар оның негізін алады және компонентке қажетті позиция береді.
Ұқсас түрде бекітіп, сабақтарының, гүл, бірақ ол жұмыс істейді, бұл ретте
тағы осторожнее. Жұмсақ сабақтарда түзу, тіпті кесу жасалады және өсімдік
бірден кензанға отырғызылып, оған қажетті көлбеу береді [257].
Өсімдіктер. Икебананы жасау кезінде әртүрлі өсімдік материалдары
қолданылады. Қолайлы: жапондық аукуба (үлкен композициялар үшін),
азалия, сыпырғыш, жидектермен әр түрлі сортты котонейстер, әдемі
жапырақтары бар жапондық фатсия (аралия), форсития, хоста, привет, тал
(икемді бұтақтары бар), рододендрон, скабиоз, тұқымдары бар бақша
өсімдіктері, мысалы, қымыздық, хризантема, жұмсақ манжеттер.
Морибан стилі. Бұл икебане стилін
морибана мүмкіндігі бар жаңадан жасауға бөлігі
ландшафт ыдыста сумен. Композициялар үшін,
осы стиль тән ерекше непринужденность және
табиғилық ыдыстың мұнда рөл атқарады тамыры
өсімдіктер емес, сабақтарының немесе оқпан.
Бұл тамырлар сенімді тірек ретінде қызмет етеді,
олар өте биік өсімдіктерге төтеп береді
және оларға ең күрделі иілістерді алуға
мүмкіндік береді. Морибан стиліндегі икебанадағы үш негізгі тармақ су
бетінен сәл көтерілген бос кеңістікте орналасқан. Композицияларда, мысалы,
нагеирге қарағанда, агрегаттар деп аталатын көмекші элементтер көп
қолданылады. Кензан контейнердің бүйіріне қойылады. Ұзындығы негізгі
бұтақтар (Аспан) анықтайды, мысалы: шамасы сомасына тең диаметрін және
биіктігін контейнердің құнынан бір жарым. Аспанды бейнелейтін Элемент
фонда орналастырылған. Адамды бейнелейтін филиал 45 бұрышта орналасуы
керек. Бұтақтар арасында Гүлдер мен жапырақтар орналастырылған, олар
тым көп болмауы керек. Осыдан кейін, алдыңғы жақта жерді бейнелейтін
филиал (ең қысқа) бекітіліп, оны 60 бұрышпен еңкейтіңіз. Ең дұрысы, адам
сызығы аспан сызығының ұзындығының төрттен үшін, ал жер сызығы адам
сызығының ұзындығының төрттен үшін құрауы керек. Қажет болса,
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кензанды маска жасау үшін қосымша жапырақтар мен қашу қолданылады.
Осыдан кейін композиция оған бөлінген жерге қойылады, ыдысқа таза таза
су құйылады және байқалған кемшіліктерді дереу жою үшін икебананы
барлық жағынан мұқият тексереді[257].
Бонсай-бұл нағыз ағаштың көшірмесі, бірақ
кішкентай ғана. Сіз жабық бонсайды гибискус,
гардения, жабық лимон, crassula, Ficus benjamina,
Bougainvillea және басқалары сияқты өсімдіктерден
өсіре аласыз.
Жапон өнерінің кереметін өзіңіз жасау үшін, ең
алдымен, Болашақ композиция үшін Діңгек ретінде
қызмет ететін қолайлы бұтақты табу керек. Кейде жұмыс үшін материал
ретінде төмен өсетін өсімдік немесе оның дамуында тоқтаған немесе белгілі
бір ақаулар – қалыңдату, діңгекдың қисықтығы, бұзушылықтар таңдалады.
Өз қолыңызбен жасанды бонсай жасау үшін сізге қажет:
Тәжді жасау үшін таяз керамикалық кастрюль
немесе кастрюль, бұтақ немесе дрейф(бұл элементті үш
сымды сыммен ауыстыруға болады), гипс, желім
мылтығы және ыстық желім, ПВА желімі, акрил
бояулары, жасанды жапырақтар немесе инелер.Бұл
жұмыс үшін пайдалануға болатын материалдардың
Коряга
толық
тізімінен
алыс,
оны
композицияның
күрделілігіне байланысты кеңейтуге болады.
Жасанды шағын ағаш дайындау процесі кезең-кезеңімен:
1.Егер қолайлы тармақтың орнына үш сымды сым
қолданылса, оның бір жағындағы ұштары кейіннен
олардан бұтақтар қалыптастыру үшін тазаланады.
2.Біз
болашақ
ағаштың
импровизацияланған
магистралын желім пистолетімен кастрюльге немесе
кастрюльге бекітеміз.
3.Алынған дайындаманы PVA желімімен майлаңыз.
4.Гипс пен ПВА желімінің ерітіндісін дайындаңыз, оны қалың қаймақтың
консистенциясына дейін жеткізіңіз.
5.Алынған ерітіндімен бұтақтар мен діңгекдың құрылымын бекітіп,
дайындамамызды өңдеңіз. 24 сағат құрғатыңыз. Осыдан кейін, бүкіл
құрылымды ПВА желімімен қайтадан жабыңыз.
6.Қоңыр акрил бояуын ПВА желімімен 3:1 қатынасында араластырыңыз
және губкамен болашақ ағаштың діңін бояңыз. Эффектіні арттыру үшін
бояуға қосымша амарант қолдануға болады. Кейбір шеберлер ағаш қабығын
полимерлі балшықпен еліктейді. Екі сағаттан кейін, бәрі құрғағаннан кейін,
сіз тәждің қалыптасуына кірісе аласыз.
7. Соңғы жанасу-ағаш бекітілген стендтің безендірілуі.
Жасанды жапырақтарды немесе инелерді бүршіктердің, гүлденген гүлдердің
немесе жүзімнің шашырауын қосу арқылы әр түрлі қолдануға болады,
Бонсай
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осылайша сіздің бонсай ерекше және қайталанбас болады[258].
Коллаж жасаудың жалпы ережелері
Материалдар мен құралдар: ПВА желімдері, "Оазис",
силикон, "Metylan" тұсқағаз желімі, "Момент", екі жақты
скотч, акрил лак.
Қағаз: газет, акварель, барқыт, тұсқағаз, флорист, картон,
калька, қағаз, былғары, металл, жібек, жүн, төсеніш
құрылымы бар.
Материалдар: кептірілген өсімдіктер, секиндер, моншақтар, орамалдар,
раковиналар, балауыз қарындаштар, акварель, тушь, гуашь.
Құралдар: пинцет, қайшы, щетка, пресс, кеңсе пышағы, палитра, ролик,
трафареттер, губка, гүл мылтығы.
Жұмысты дайындау тәртібі
 Коллаж стилін таңдаңыз, композиция туралы ойланыңыз, қажет болған
жағдайда болашақ жұмыстың эскизін жасаңыз.
 Фонды бір жолмен дайындаңыз.
 Алдымен үлкен элементтерді, содан кейін кішкентайларды
жабыстырыңыз.
 Паспортты жасаңыз.
 Жұмысты жақтауға салыңыз[256].
Практикалық жұмыс
1.Композиция жасау үшін қажетті материалдарды, құралдар мен керекжарақтарды және т. б. дайындаңыз.
2. Тегіс вазада икебан стиліндегі композицияны орындаңыз.
3. Композицияны жасанды мини бонсай ағашының стилінде орындаңыз.
4. бисер бонсай мастер-класын орындаңыз
5. флористикалық коллаж мастер-класын орындаңыз
6. Әр композицияны құрастырудың техникасы мен реттілігін сипаттаңыз.
7.6. Натюрморт
7.6.1.Құрғақ өсімдік материалынан жасалған композициялар.
Дайындау техникасы
Натюрморт (фр. nature morte — "өлі табиғат") портреттік, жанрлық, тарихи және пейзаждық
тақырыптардан айырмашылығы бейнелеу өнеріндегі
жансыз заттардың бейнесі.
Кептірілген гүлдер-бұл кептіру процесінде сыртқы
тартымдылығын жоғалтпайтын өсімдіктер, олардан
болашақта сәндік гүлді композициялар жасауға болады.
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Кептірілген гүлді флористика-бұл құрғақ
композициялар жасаумен, соның ішінде
үй-жайларды сыйға тарту және безендіру
үшін байланысты өнердің гүлді бағыты.
Кептірілген гүлдермен жұмыс жасау
технологиясы:
- Материалды жинау мәдениеттің максималды тұрақтылығы кезінде жүзеге
асырылады (әр өсімдік үшін – әр түрлі жинау уақыты);
- жиналған өсімдік материалы кептіру процесіне ұшырайды (әртүрлі
композицияларға қолданылатын бірнеше кептіру әдістері бар);
- кептірілген өсімдіктер оларға көбірек жарықтық береді;
- ойластырылған идеяға сәйкес композиция жасаңыз [259].
Кептірілген гүлдердің композиция түрлері

Венок

Икебана

Интерьер композициясы

Букет

Кадрдағы сурет

Топиарий

7.6.2.Өсімдіктерді сақтау. Өңдеу тәсілдері (кептіру, бояу, ағарту)
Ұзақ уақыт бойы қуанатын гүлді композициялар жасау үшін жаңа
кесілген өсімдіктерді арнайы өңдеуден өткізу керек. Бұл болуы мүмкін:
өсімдіктерді кептіру (табиғи, жазықтық, көлемді), өсімдіктерге әртүрлі
тәсілдермен әсер ету (бу, қайнаған су, парафин немесе глицерин),
өсімдіктердің түсі, өсімдік материалын бояу, өсімдіктердің кристалдануы,
өсімдіктердің қаңқалануы, бұтақтардың бұралуы және бүгілуі.
Глицериндегі өсімдіктерді сақтау. Глицерин өсімдіктерді жақсы
сақтайды. Глицериндегі өсімдіктерді сақтау серпімді және серпімді, қою
жасыл, марун немесе қоңыр жапырақтарды майлы жылтырмен алуға
мүмкіндік береді. Глицеринмен өңделген өсімдіктер ұзақ уақыт бойы
байқалмай қалады (2-3 жыл). Өсімдіктерді өңдеу үшін глицерин ерітіндісін
дайындау қиын емес. Глицериннің бір
бөлігін алыңыз, оны 2-3 бөлік ыстық
(60-70 градус) сумен араластырыңыз.
Жапырақтары,
сабағы
немесе
жапырақтары
бар
өсімдіктердің
бұтақтары дайындалған ерітіндіге
батырылады. Өсімдіктер глицерин
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ерітіндісінде 2-3 апта бойы сақталады, содан кейін кептіріледі. Глицеринде
былғары жапырақтары бар өсімдіктер жақсы сақталады: магнолия, кәдімгі
магония, рододендрон, емен, лингонберри және т. б. Глицерин көмегімен
өңделген өсімдіктерде әртүрлі түстер мен реңктерді алуға болады. Мысалы,
эвкалипт жасыл-қоңырға айналады; Бук жапырақтары қара түске айналады.
Жапондық бұталар, зәйтүн, магония, Холли қоңыр болады. Глицеринде
көптеген бақша өсімдіктерінің жапырақтарын сәтті кептіруге болады:
бөріқарақат, қайың, Бук, форсития, үйеңкі, арша, жабайы алма ағашы, жүзім.
Глицеринде көптеген жабық және жылыжай өсімдіктерінің жапырақтары
сәтті сақталады. Мысалы, драцена, Шырмауық, аукуба, олеандр, фатсия,
аспидистра, эхмея, камелия және т. б.
Өсімдіктерді бояу. Өсімдіктерді бояу-флористер арасында кең
таралған әдіс.Қысқы композицияларда түс жиі жетіспейтіндіктен, өсімдік
материалы боялған. Өсімдіктерді бояу үшін Сіз бүріккіш, шаңсорғыш
немесе әуе щеткалары бар түрлі-түсті бүріккіш бөтелкелерді қолдана аласыз
(жұқа қабатпен бояуды қолдануға арналған арнайы құрылғы). Осылайша
құрғақ және тірі өсімдік материалы боялған. Өсімдіктерді гуашь немесе су
негізіндегі бояуды пайдаланып щеткамен бояуға болады. Мысалы, боялған
магония жапырақтары композициялар мен гүл шоқтарында керемет көрінеді.
Алтын, қола немесе күміс бояумен боялған көкнәр мен зығыр қораптар өте
әдемі. Кептірілген Гүлдерді ацетонмен анилин бояғышының ерітіндісіне
батыруға болады (1 литр суға 3 г мөлшерінде) және бояудың қажетті
деңгейіне төтеп беруге болады. Сия ерітіндісіне салынған тірі ақ қалампыр
мен гидранге тиісті түске ие болады. Гүлдердің түс қарқындылығы сия
ерітіндісінің концентрациясына байланысты.
Өсімдіктердің түссізденуі. Өсімдіктердің түссізденуі ақ сәндік
материал алу үшін қолданылады. Бұл процесті екі кезеңге бөлуге болады:
түссіздену және тікелей ағарту. Түссіздену үшін өсімдіктер сода (0,4%) бар
ағартқыштың жылы ерітіндісіне (0,8%) орналастырылады. Контейнер жабық
және бөлме температурасында 4-6 күн ұсталады. Ерітінді оған батырылған
өсімдіктер көкшіл-ақ болған кезде ағызылады. Содан кейін өсімдіктер сода
жоқ ағартқыштың 1% ерітіндісімен құйылады, онда олар ақырында
ағартылады.
Выбеленные өсімдіктер кептіріп алады[260].
7.6.3. Кептірілген гүл шоқтары
Кептірілген гүл шоқтары тірі композицияларға қарағанда
артықшылыққа ие. Кептірілген гүл шоқтары безендіру немесе сыйлық
ретінде керемет. Оларды қорапта ғана емес, вазада да сақтауға болады.
Мұқият күтіммен кептірілген гүлдер интерьерді безендіре алады және
көптеген айлар, тіпті жылдар бойы көзді қуантады.
Бақылау сұрақтары
1. Кептірілген гүлдердің композиция түрлері.
2. Кептірілген гүлдердің композицияларын құрудың негізгі заңдары.
3. Өсімдіктерді кептіру әдістері мен әдістері.
4. Өңдеу әдістері өсімдіктерді бояу, ағарту.
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5. Кептірілген гүлдерді сақтау.
7.7. Бөлме өсімдіктердің композициясы
7.7.1. Жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы,
құралдар, құрылғылар, топырақ қоспалары және безендіруге арналған
материалдар
Қауіпсіздік техникасы-қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге
бағытталған іс-шаралар кешені. Ол құралдар мен механизмдерді басқару
ережелерін қамтиды. Сіздің денсаулығыңызға зиян тигізбеу үшін қарапайым
қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Көптеген бақша құралдары (күрек,
кетік, секреторлар, бақша қайшылары, лоппер) өткір кесу жиектеріне ие,
сондықтан оларды қолданған кезде абай болу керек. Құралдармен жұмыс
істеу кезінде келесі негізгі ойларға назар аудару керек:
- жұмысты бастамас бұрын құралдардың жарамдылығын тексеру керек (кесу
бөліктері өткір өткір, тұтқалар мықтап бекітілген болуы керек);
- құралдарды тек олардың мақсаты бойынша пайдалануға болады;
- топырақты өңдеу және бұталарды кесу кезінде құралдардың өткір
жиектерімен зақым келтірмеу үшін қолдар мен аяқтарды қорғау керек;
– болмайды лақтыру құралдары, жақсы беруге, оларды из рук в руки;
- жұмыс аяқталғаннан кейін мүкәммалды оған бөлінген орынға жинау керек;
- күректерді, шанышқыларды, тырмаларды, кетпендерді өткір беттерге
тасымалдаған кезде қорғаныш қапшық кию керек;
Қолды қорғау үшін қолғап пен қолғапты қолдану ұсынылады. Олар
табиғи және синтетикалық материалдардан жасалған. Ең маңыздысытоқылған мақта қолғаптары, олар бау-бақша құралдарымен жұмыс істеу
кезінде теріні каллустың пайда болуынан қорғайды [45].
Топырақ қоспалары және безендіруге арналған материалдар.
Өсімдіктің түріне қарамастан, топырақ бірқатар талаптарға сай болуы
керек:
 біріншіден,
топырақ
міндетті
түрде
зарарсыздандырылып,
қоздырғыштардың және әртүрлі зиянкестердің әсерінен тазартылуы
керек;
 екіншіден, ауа тамырларға еркін ағып кетуі үшін топырақ өте бос
болуы керек;
 үшіншіден, топырақтың құрылымында ылғалдың жеткілікті мөлшерін
сақтауға мүмкіндік беретін белгілі бір қышқылдық болуы керек, бірақ
оның артық болуына әкелмейді;
 төртіншіден, топырақ қоспасында өсімдіктің белгілі бір түріне қажетті
қоректік заттар болуы керек.
Топырақ қоспаларын алу үшін, әдетте, топырақтың әртүрлі түрлері
қолданылады:шымтезек топырағы, жапырақ топырағы, қарашірік, шымтезек,
құм, көмір. Бұл топырақ өнімінің үш түрі бар: өтпелі, жоғары, ойпатты.
Қышқыл топырақ жасау үшін ойпатты шымтезек қосылады, ал қышқыл
топырақ қоспасы үшін жылқы қосылады. Қолданар алдында топырақ
термиялық өңдеуден өтуі керек, бұл болашақта тамырлы нематодтармен,
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құрттармен, миллипедтермен және басқа топырақ тұрғындарымен
проблемалардан арылтады.
Флористика-бұл композициялар мен букеттердегі гүлдер мен табиғи
материалдарды безендірудің танымал әдістерінің бірі. Өнердің бұл түрі
көптеген негізгі материалдарды, қосымша элементтерді және олармен жұмыс
істеудің әртүрлі әдістерін қолдануды қамтиды. Флористикада ең танымал
гүлдер, жапырақтар, жидектер, жемістер, жаңғақтар, ағаш қабығы және басқа
да табиғи материалдар.
Флористикада бірнеше әдістер қолданылады. Бастапқы және қайталама
– бұл жіптер мен сымдарды байланыстыру, таспа таспасы материалдарды
бекіту мен бекітудің барлық қажет емес элементтерін керемет түрде
маскирлейді. Сондай-ақ, желімнің, қысқыштардың және бекітпелердің
әртүрлі түрлерін қолданыңыз. Сәндік әдістер-бұл бұрау, байлау, байлау, тоқу,
бөлшектерді бір-біріне орау. Сондай-ақ, қорғаныс және сақтау техникасы бар
[261].
7.7.2.Бөлме өсімдіктерге қажетті микроклиматтық жағдайлар
Өсімдіктердің өмірі қоршаған орта жағдайымен тығыз байланысты.
Өсімдіктердің өсуі мен дамуына байланысты негізгі факторларға жылу, су,
жарық, ауа режимдері, сонымен қатар өсімдіктердің қоректенуі және
топырақтың агрономиялық қасиеттері жатады.
Жылу режимі. Ауа мен топырақ температурасы өсімдіктердің өмірлік
белсенділігін анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып табылады.
Фотосинтез, тыныс алу, топырақтан қоректік заттардың түсуі және т. б.
сияқты физиологиялық процестердің барысы оған байланысты. Гүл
өсімдіктерінің өсуі мен дамуының әртүрлі кезеңдерінде жылуға деген
қажеттілігі әртүрлі. Сонымен, өсімдіктердің барлық топтарының дақылдары
мен кесінділеры ересек өсімдіктерге қарағанда ауа мен топырақтың жоғары
температурасын қажет етеді. Гүл дақылдарының көпшілігі гүлдену және
тұқым қалыптастыру кезеңінде жылуды қажет етеді.
Қорғалған топырақта (жылыжайларда, жылыжайларда, қоймаларда) ауа
мен топырақтың жылу режимі жылыту, желдету, ауаны баптау жүйелерінің
көмегімен реттеледі. Қорғалған топырақтағы Температура өсімдіктердің
қажеттіліктеріне ғана емес, сонымен қатар қыста жарық жағдайларына да
сәйкес келуі керек, өйткені табиғи жарық аз және ауа мен топырақтың
жоғары температурасында өсімдіктер өте созылған.
Су режимі. Өсімдіктегі барлық негізгі биохимиялық процестер судың
қатысуымен жүреді, сондықтан оның өсуі мен қалыпты дамуы топырақ пен
ауаның ылғалдылығына байланысты.
Суға деген қажеттілік бойынша гүл дақылдары төрт топқа бөлінеді:
гидрофиттер — су қоймаларында өсетін өсімдіктер (мысалы, кубышка,
нимфея); гигрофиттер — шамадан тыс ылғалды жерлерде өсетін өсімдіктер
(мысалы, калужница, жинау, амарант, Батпақты жыланқияқ); мезофиттер —
ылғалдың орташа мөлшерін тұтынатын өсімдіктер. Бұл өсірілетін гүлдісәндік өсімдіктердің көпшілігін қамтитын ең үлкен топ (мысалы, Астер,
раушан, гладиолус, сәлдегүл); ксерофиттер — аз мөлшерде суды тұтынатын
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өсімдіктер. Оларға кедей, құрғақ топырақта өсетін шөлдер мен дала
тұрғындары жатады.
Жарық режимі. Жарық-жер бетінде өмір сүрудің қажетті шарттарының
бірі. Жарықта өсімдікте ең маңызды физиологиялық процесс — фотосинтез
жүреді. Өсімдіктер белгілі бір қарқындылыққа, спектрлік құрамға және
жарықтың ұзақтығына ұшыраған кезде ғана қалыпты өсіп, дами алады.
Жарықтандыру қажеттілігі бойынша бөлме өсімдіктер бірнеше топқа
бөлінеді: жарық сүйетін - олар жарықтың жоғары қарқындылығымен жақсы
өседі және дамиды (мысалы, алоказия, сәндік жапырақты бегония, драцена,
каталея), көлеңкеге төзімді - олар жартылай көлеңкеде жақсы өседі және
дамиды (мысалы, аукуба, аглаонема, сансевериа, замиокулькас), көлеңке
сүйгіш — әдетте жеткілікті көлеңкелі жерлерде дамитын өсімдіктер (мысалы,
сауда-саттық, Шефлер, фикус, кливия)[261].
7.7.3.Сәндік композициядағы түстану негіздері
Түс біздің әлемдегі көптеген құбылыстар мен заттарды қабылдаудың
маңызды көрсеткіші болып табылады. Түсті өзгерту жеткілікті және адам
барлық басқа сипаттамалардың сақталуына қарамастан, объектіні
қабылдауды өзгертеді. Түс ғылымының заңдылықтарын білу көрерменнің
белгілі бір сезімдері мен эмоцияларын саналы түрде оятуға мүмкіндік береді.
Түстану-бұл түс құбылысын зерттейтін физика, физиология және
психология мәліметтерінің жүйелі жиынтығын, сонымен қатар философия,
эстетика, өнер тарихы, филология, этнография, әдебиет деректерінің
жиынтығын, түс құбылысы ретінде зерттейтін түс туралы кешенді ғылым.
7.7.4.
Өсімдік
композициялары:
вазалар
мен
портативті
контейнерлердегі композициялар
Фитодизайн-бұл әртүрлі өсімдік композицияларының қоспасы. Бұл
барлық композициялар әртүрлі материалдардан жасалуы мүмкін: арнайы
сөрелерде, үстелдерде, орындықтарда орналастырылған тірі қыш және ванна
гүлдері; кесуден-аранжировка түрінде (букет және бос композициялар);
Вазалар мен портативті контейнерлердегі гүлдер - бұл формалар
залдарды, дәліздерді, баспалдақтарды, өткелдерді безендіру үшін қажет.
Шағын контейнерлерде бес-жетіден аз өсімдіктер отырғызылады. Ең
жоғарғысы артқы жиекке жақын, ортасынан солға немесе оңға жылжиды.
Мұндай өсімдіктерге циперус, опунтия, жасаңшөп, эвфория, алоэ,
сансиверия, драцена, кодилина, диффенбахия, антуриум, мирт, ине,
плектрант жатады. Содан кейін басқа өсімдіктер отырғызылады.
Композицияға бұтақтар немесе жапырақтары бар түрлерді қосу ұсынылады
(стонекроптар, шөгінділер, сойылатын крассула, сциндапсус, эпипрем-нум,
Шырмауық, пилея, саксифраж).
Террариум-бұл өсімдіктер отырғызылған әйнектен немесе мөлдір
пластиктен жасалған контейнер. Контейнердің ашылуы тарылған немесе
мөлдір материалмен жабылған. Контейнер сфералық немесе текше түрінде
болады. Террариум өсімдіктерді тамақтандыруға қолайлы жағдай жасайды.
Бірақ террариумда өсімдіктердің шектеулі саны болуы мүмкін. Сонымен
қатар, тез өсетін сәндік жапырақты өсімдіктер, кактустар және басқа да
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шырындар бұл мақсаттарға жарамайды. Флорарий-бұл әйнектен немесе
мөлдір пластиктен жасалған контейнер. Оның төменгі бөлігі-суару кезінде
ағып жатқан суды жинауға арналған науасы бар гүл контейнері.
Флорариумдағы өсімдіктер реттелетін климат жағдайында дамиды: жоғары
ылғалдылық пен ауа температурасы, көбінесе қосымша жарықпен және тіпті
төменгі жылытумен. Бұл дизайн, ең алдымен, интерьерлердің әдеттегі
микроклиматтық жағдайларына төзбейтін тропикалық өсімдіктерді ұстауға
арналған. Флорариумдардың өлшемдері әртүрлі - кішкентай үстелден бастап
үлкен көрме терезелеріне дейін. Флорариумдарда өсімдіктер тікелей
субстратқа немесе контейнерге орнатылған құмыраларға отырғызылады және
кеңейтілген саз, ұсақ қиыршық тастар, құммен безендірілген [261].
7.7.5.Қысқы бақтар мен жылыжайлар
Гүл дақылдарын өсіру үшін қолданылатын негізгі өндірістік алаңдарға
қорғалған топырақ (жылыжайлар, жылыжайлар) және ашық топырақ
құрылыстары жатады. Олар көшелерде, алаңдарда, саябақтарда, Бақтарда,
алаңдарда және т.б. гүлзарлар жасау мақсатында гүлді-сәндік өсімдіктерді
өсіруге, тұрғын және қоғамдық үй-жайларды ішкі көгалдандыруға, сондай-ақ
кесілген гүлдерге, қопсытылған өсімдіктерге, тұқымдық және отырғызу
материалдарына халықтың күнделікті сұранысын қанағаттандыруға
арналған.
Қысқы бақ-бұл өсімдіктерді өсіру үшін арнайы жабдықталған бөлме
болып табылатын күрделі инженерлік-сәулеттік құрылым. Қысқы бақ-тұрғын
үйдің бөлігі. Қысқы бақтарды дизайн, жылыту, жарық деңгейі, Жарық
жақтары, өсімдіктерді таңдау, дизайн шешімі және басқа параметрлер
бойынша жіктеуге болады. Функционалды ерекшеліктері мен жылыту
дәрежесіне сәйкес буферлік типтегі Қысқы бақтар мен тұрғын үйлерді бөлуге
болады.
Үйдегі буферлік қысқы бақ-бұл жылтыратылған
веранда, балкон, яғни жылытылмайтын кеңейту.
Бұл үйдің жылу шығынын азайтады және үй мен
көше арасындағы өтпелі, аралық аймақ ретінде
қызмет етеді. Мұндай Қысқы бақтар жыл бойы
тұрғын үй ретінде пайдалануға жарамсыз. Қыста
шамамен 5-10 градус температура сақталады.
Мұндай жағдайда көптеген субтропикалық
өсімдіктер ұйқысыз кезеңді сәтті өткізеді.
Тұрғын Қысқы бақтар әдетте үйдің жалпы жылыту
жүйесіне қосылады. Суық мезгілде олар 20-25
градус аймақтағы ауа температурасын және 4070% ылғалдылықты сақтайды. Дәл осындай қысқы
бақтар қосымша қонақ бөлмелері ретінде
қолданылады және көбінесе қонақ бөлмесі мен
залдың функцияларын біріктіреді.
Оранжереялар - өсімдіктерді өсіруге арналған, қабырғалары мен
шатырларының жарық өткізгіш жабыны бар қорғалған топырақтың ірі
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культивациялық құрылыстары. Жылыжайларда жылу, ылғал режимін,
ауаның газ құрамын және басқа факторларды жасанды түрде реттеуге
болады. Жылыжайлар мыналарға арналған:
- маусымдық гүлдейтін өсімдіктердің дақылдары (қалампыр, гидранге,
раушан, хризантема, теңбілгүл және т. б.).);
- термофильді мәңгі жасыл шөпті (диффенбахия, сенполия, спатифиллум
және т. б.) және ағаш өсімдіктерін (араукария, пальмалар, цитрус жемістері,
фикус және т. б.) өсіру –);
- өсімдіктерді көктету (нарцисс, бөртегүл, Қызғалдақ және т. б.).);
- ашық және қорғалған топырақ өсімдіктерінің тұқымдық және вегетативтік
көбеюі;
- көшеттер мен басқа да отырғызу материалдарын өсіру.
Жылыжайлардың әр түрлі түрлері мақсатына, жылу және жарық
жағдайларына және басқа да ерекшеліктеріне байланысты ерекшеленеді.
Мақсатқа сәйкес, тарату, айдау және өсіру жылыжайлары ерекшеленеді.
Өткізгіш жылыжайлар ашық және қорғалған топырақтың сәндік өсімдіктерін
тұқымдық және вегетативті түрде таратуға
арналған. Әдетте, бұл сөрелер мен тұман
қондырғылары
бар
жылыжайлармен
жабдықталған жылы құрылымдар. Мұндай
жылыжайларда дақылдар, кесінділер, өсімдіктерді
қысқы егу жүргізіледі, гүл дақылдарының
көшеттері өсіріледі.
Дистилляциялық
жылыжайлар
кесу
және кастрюль өнімдерін
алу үшін гүлді және
сәндік өсімдіктерді тез өсіру
және
айдау
үшін
қолданылады. Олар сөре
немесе
топырақ
болуы мүмкін.
Мәдени жылыжайлар мәңгі
жасыл
тропикалық
және субтропикалық термофильді өсімдіктердің,
шырындылардың,
сондай-ақ
кейбір
аналық
өсімдіктердің
топырағында
немесе
контейнерлерінде ұзақ уақыт ұстауға арналған. Кезкелген түрдегі жылыжайларда температура режимі
гүл дақылдарының талаптарына сәйкес реттелуі
керек[261].
Бақылау сұрақтары
1.Өсімдіктердің өсуі мен дамуы үшін қажетті жағдайлар.
2.Сәндік өсімдіктер өмірінде су қандай рөл атқарады?
3.Бөлме өсімдіктер қандай қажеттіліктерге сәйкес бөлінеді?
4.Өсімдіктерді өсіру кезінде жылу, жарық және су режимдерін қалай реттеуге
болады?
5.Флорариум дегеніміз не? Ол қалай реттелген және қайда қолданылады?
6.Қысқы бақтың фитодизайны, жобалау, өсімдіктерді таңдау.
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7.Қысқы бақтарды орнатудың қандай ерекшеліктерін білесіз?
8.Қысқы бақтың температуралық және ылғалдылық режимін орнату,
интерьерді ескере отырып жарықтандыру және суару.
9.Мақсатқа, жылу және жарық режимдеріне және басқа да ерекшеліктерге
байланысты жылыжайлардың әртүрлі түрлерін атаңыз.
10.Мақсаты, дизайны, ішкі жабдықтары бойынша жылыжайлар қандай?
Қысқаша қорытынды
Тұрғын үйлер мен кеңселерді сәндік өсімдіктермен безендіру үшін
фитодизайн мен флористиканың практикалық дағдылары мен стильдері
туралы білу қажет. Ұсынылған модульде аранжировка негіздері, гүл шоқтары
және кесілген гүлдердің композициясы; икебана, бонсай, флористикалық
коллаж жасау техникасы туралы ақпарат берілген.
Пәнді игеру студенттерге мыналарға қол жеткізуге мүмкіндік береді:
гүлді композициялар жасау, мерекелер мен мерекелерді безендіру, бөлме
өсімдіктердің композицияларымен интерьерді безендіру.
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8‑БӨЛІМ. ӘР ТҮРЛІ ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ШЫҒАРАТЫН
ШАРУАШЫЛЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ
Модульдің негізгі мақсаты қазіргі менеджмент пен маркетингтің
теориялық және практикалық негіздерін құрайтын, менеджмент пен
маркетинг тәжірибесін ғылыми ұсыныстармен қамтамасыз ететін,
басқарушылық дағдыларды қалыптастыратын ғылыми білім жүйесін зерттеу.
Модульді өткенде оқып-үйренушілері игереді:
- агроөнеркәсіптік кешенді басқарудың қағидаттары, әдістері мен
функциялары;
Агроөнеркәсіптік менеджменттің мәні және ұлттық экономикалық маңызы.
Өндірісті басқарудың экономикалық әдістері сипатталған.
- жаңа ауыл шаруашылығы құрылымдарын басқару жүйесін ұйымдастыру
және әдісі;
Қоғамдық өндіріс тиімділігінің теориялық негіздері келтірілген.
- нарықтық экономика жағдайында көшу жағдайында агроөнеркәсіптік
кешенді дамытуды мемлекеттік реттеу;
- маркетингтің мәні мен ерекшеліктері;
- жоспарлау стратегиясы және маркетингті бақылау.
Бұл модуль ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы менеджменттің
қызмет саласына, менеджмент деңгейлері мен функцияларына, өндірісті
басқарудың
экономикалық
әдістеріне,
маркетингтің
мәні
мен
ерекшеліктеріне, жоспарлау стратегиясы мен маркетингті бақылауға
сипаттама береді.
8.1.Менеджмент негіздері
8.1.1.Менеджмент қызметінің салалары. Деңгейлер, функциялар,
басқарудың заманауи мәселелері
Менеджмент дегеніміз-нарықтық экономика жағдайында әлеуметтікэкономикалық ұйымдарды басқару, олардың мақсаттары, әдетте,
экономикалық болып табылады. Менеджмент-бұл қолда бар ресурстарды
ұтымды пайдалану арқылы ұйымның мақсаттарына қол жеткізуді
қалыптастыруға және қамтамасыз етуге бағытталған білім мен кәсіби қызмет
саласы.
Менеджмент деңгейлері:
- басқарудың жоғары деңгейі (кәсіпорынның мақсаттарын, стратегиясын
және саясатын қалыптастырады, маңызды мәселелер бойынша шешім
қабылдайды);
- орташа (жедел жоспарларды, енгізу рәсімін, жоғары басшылық қабылдаған
шешімдерді әзірлеуді және іске асыруды қамтамасыз етеді);
- төменгі (орындаушылардың жұмысын тікелей басқаруды қамтамасыз етеді,
осы деңгейдегі менеджерлер басқарудың орта буынының жедел шешім
жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді).
Бес өзара байланысты басқару функциялары.
Файол теориясына сәйкес менеджментте бес функция бар:
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 Жоспарлау-бұл болжау және болашаққа дайындық. Жоспарлау
қабілетсіздігі менеджердің қабілетсіздігін білдіреді.
 Ұйымдастыру - бұл бизнесті жұмыс істеуге қажетті барлық заттармен
қамтамасыз ету (жабдықтар, Материалдар, қаржыландыру, адамдар),
мұнда ең маңызды элемент менеджердің оқу дайындығы болып
табылады.
 Мотивация-белгілі бір мақсатты бағыты бар адамды іс-әрекетке
итермелеу үшін басқарушылық қызмет түрі.
 Үйлестіру-бөлу. Командалық іс-әрекет ұйымдастырушылық жұмысты
орындау құралы ретінде; іс жүзінде бұл бағыныштыларды басқару.
 Бақылау-тексеру және қадағалау бәрі жоспарланғандай жүреді [262].
8.1.2. Агроөнеркәсіптік менеджмент жүйесінің стандартты моделін
құру схемалары. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына сыртқы
факторлардың әсері
Агроөнеркәсіптік кешенді басқару қазіргі жағдайда агроөнеркәсіптік
өндірісті және ауыл шаруашылығы өнімдері нарықтарын реттеуге, оның
серпінін болжауға бағытталған. Ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігі
көптеген факторларға байланысты. Фактор-бұл процестің қозғаушы күші,
оның сипатын немесе жеке ерекшеліктерін анықтайтын себеп. Өндіріс
тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шараларды жүргізу процесінде барлық
мүмкін факторларды немесе тек жеке факторларды пайдалануға болады.
Факторлардың оңтайлы үйлесімі өндіріс тиімділігінің жоғары дәрежесін
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, әрбір нақты жағдайда ең үлкен
экономикалық нәтиже алуға мүмкіндік беретін факторлардың жиынтығы
басымдыққа айналады. Нарықтық факторларға мыналарды жатқызған жөн:
Ауыл шаруашылығы өнімдері нарығын маркетингтік зерттеу; өнім мен
пайданы өткізуді бизнес-жоспарлау; азық-түлік нарықтарында тауашаларды
жаулап алу; тиімді сыртқы экономикалық қатынастарды жолға қою.
Экономикалық факторлар, сөзсіз, тиімді басқаруды қамтамасыз ететін
факторлардың орталық тобы. Макро деңгей факторларына: өндірісті
ынталандыратын қажетті заңнамалық базаны әзірлеу; Ауыл шаруашылығын
дамытудың мақсатты бағдарламаларын әзірлеу; кредиттер, жеңілдікті
пайыздық мөлшерлемелер, жеңілдіктер; икемді азық-түлік интервенциясы;
экспортты ынталандыру және импортты ұтымды ету жатады. Микро деңгей
факторлары: еңбек пен өндірісті материалдық ынталандыру, меншікті
қалыптастыру және ұлғайту, өнімді тұтынушылық сұранысқа белсенді сату,
Инвестициялар және т. б. Ұйымдық-шаруашылық факторларға мыналарды
жатқызуға болады: ұйымдық-құқықтық нысаны; өндіріс ерекшелігі;
басқарудың ұтымды құрылымын құру; өнімді өндіру және өткізу
құрылымын, көлемін оңтайландыру; ұйым ішінде және ұйымдар арасында
еңбек пен капитал кооперациясы; персоналдың біліктілік деңгейі.
Техникалық-технологиялық (өндірістік) факторларға мыналар жатады:
өндірісті қарқындату; ресурстарды үнемдеу және өндірісті оңтайландыру;
қазіргі заманғы жоғары өнімді техника мен технологияны қолдану; сапалы
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өнім өндіру; сұранысты қанағаттандыру үшін өндірілген өнімді пысықтау
және қайта өңдеу және т. б. Табиғи факторлар кәсіпорын жұмыс істейтін
климаттық жағдайларға, рельефке және оның гидрографиясына, сондай-ақ
топырақ құнарлылығының деңгейіне байланысты. Әсер ету ұзақтығына
сәйкес факторлар тұрақты, мерзімді және лезде бөлінеді. Тұрақты факторлар
кәсіпорынның тиімділігіне үздіксіз әсер етеді. Оларға ұйымдық-құқықтық
нысаны, өндіріс ерекшелігі, басқару құрылымы және т. б. жатады. Мерзімді
факторлар үнемі әсер етпейді, бірақ мезгіл-мезгіл әртүрлі уақыт
аралықтарында (мысалы, нарықты маркетингтік зерттеу, Инвестициялар
және т.б.). Момент факторлары, әдетте, бір реттік сипатқа ие. Оларға Ауыл
шаруашылығын дамытудың мақсатты бағдарламалары, несиелер, жеңілдікті
пайыздық мөлшерлемелер және т.б. жатады.) [263].
Бақылау сұрақтары
1. Түстану дегеніміз не?
2. Басқару функциясы дегеніміз не?
3. Басқарудың негізгі функцияларын сипаттаңыз
4. Басқару принциптері дегеніміз не?
5. Басқару әдістері дегеніміз не?
8.2. Тауар қозғалысын таратуды ұйымдастыру, қазіргі
маркетингтің теориясы мен мәні
8.2.1. Маркетингтің әлеуметтік негіздері, өнім, нарық туралы
ұғымдар: маркетингті басқару
Маркетинг-бұл кәсіпорын үшін максималды пайда алу үшін нарықты
үнемі талдау негізінде қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған басқа
қызмет түрлерімен және тауарлар мен қызметтерді өндіретін
кәсіпорындармен тығыз байланысты шығармашылық басқару қызметі.
Маркетингтің бастапқы идеясы-бұл адамның қажеттіліктері туралы
идея. Біз қажеттілікті келесідей анықтаймыз. Мұқтаждық-адамның бір
нәрсенің жетіспеушілігі сезімі.
Маркетингтің екінші бастапқы идеясы-адамның қажеттіліктері туралы
идея. Қажеттілік-адамның мәдени деңгейі мен жеке басына сәйкес белгілі бір
форманы қабылдаған қажеттілік.Сұраныс-бұл сатып алу қабілетімен
қамтамасыз етілген қажеттілік.Адамның қажеттіліктері, қажеттіліктері мен
сұраныстары оларды қанағаттандыру үшін тауарлардың болуын болжайды.
Біз өнімді келесідей анықтаймыз.Өнім-бұл қажеттілікті немесе қажеттілікті
қанағаттандыра алатын және нарыққа назар аудару, сатып алу, пайдалану
немесе тұтыну үшін ұсынылатын барлық нәрсе.
Нарық-тауарларды қолданыстағы және әлеуетті сатып алушылардың
жиынтығы. Маркетингті басқару-бұл ұйымның белгілі бір міндеттеріне қол
жеткізу үшін мақсатты сатып алушылармен пайдалы биржаларды құруға,
нығайтуға және қолдауға арналған іс-шараларды талдау, жоспарлау, іске
асыру және бақылау, мысалы, пайда табу, сатылымның өсуі, нарық үлесінің
артуы және т.б. [264].
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8.2.2. Маркетингті басқару тұжырымдамалары
Нарықтық жағдайдағы кәсіпорынды басқару тұжырымдамасын
қарастыра отырып, тұжырымдамалардың қалыптасуы мен эволюциясының
келесі кезеңдерін бөліп көрсетуге болады:
Өндірісті жетілдіру тұжырымдамасы сатып алушы тауарды оның
бағасы мен сатып алудың қол жетімділігіне байланысты таңдайды деп
болжайды. Сонымен қатар, басқарудың басты рөлі: өндірістік қуатты
арттыру, тарату тиімділігін арттыру.
Өнімді жетілдіру тұжырымдамасы тұтынушылар ең жоғары сапа, ең
жақсы пайдалану қасиеттері мен сипаттамаларын ұсынатын тауарларға
қолдау көрсетеді, сондықтан ұйым өз энергиясын өнімді үнемі жетілдіруге
бағыттауы керек.
Тұжырымдама сатуды жетілдіру-сату актісі негіз болып табылады.
Сатып алушылар туралы ақпарат: Сатып алушы сапа туралы алаңдамайды,
жеткілікті білім деңгейіне ие емес және көп қанағаттанусыз сатып алуға
жатады деген тұжырым қабылданады, өйткені нарықта тұтынушының
қажеттіліктерін толық қанағаттандыра алатын өнім жоқ. Бұл тұжырымдама
өнімді сатып алу кезінде Сатып алушының тежеуші факторларын жеңуге
және сол арқылы оның мінез-құлқының сипатына әсер етуге мүмкіндік
береді.
Маркетинг тұжырымдамасы ұйымның мақсаттарына жетудің кілті
мақсатты нарықтардың қажеттіліктері мен қажеттіліктерін анықтау және
бәсекелестерге қарағанда тиімді және өнімді тәсілдермен қажетті
қанағаттануды қамтамасыз ету болып табылады.
Әлеуметтік-этикалық
маркетинг
тұжырымдамасы.
Осы
тұжырымдамаға сүйене отырып, ұйым жеке тұтынушылардың ғана емес,
жалпы қоғамның анықталған қажеттіліктерін барынша толық және тиімді
қанағаттандыруға тырысуы керек. Бұл тұжырымдама маркетингтің жалпы
тұжырымдамасын жалғастыруда және табиғи ортаны қорғауға, ресурстардың
жетіспеушілігіне, халықтың тез өсуіне және қоғамның өз азаматтары
алдындағы этикалық жауапкершілігіне байланысты мәселелерді шешуге
бағытталған.
Бұл ұғымдар тұтынушылардың мінез-құлқы туралы әртүрлі идеяларға
негізделген, атап айтқанда сатып алу кезінде сатып алушылардың мінезқұлқындағы айырмашылықтар[264].
Бақылау сұрақтары
1. Түстану дегеніміз не?
2. Маркетинг түрлерін атаңыз?
3.Маркетингті басқару процесінің кезеңдері қандай
4.Қажеттілік дегеніміз не?
5.Қажеттілік дегеніміз не?
6.Айырбастау мен мәміленің айырмашылығы неде?
7.Маркетингтік қызметтің негізгі тұжырымдамалары қандай
8.Өндірісті жетілдіру тұжырымдамасы дегеніміз не?
9.Не тауар?
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10.Не базар?
Қысқаша қорытынды
Маркетинг-бұл жеке адамдар мен ұйымдардың мақсаттарын
қанағаттандыратын алмасу арқылы идеяларды, өнімдер мен қызметтерді
жоспарлау және іске асыру, баға белгілеу, жылжыту және іске асыру процесі.
Кәсіпорындарды басқару жүйесінің қажетті буыны маркетингтік
қызмет болып табылады. Дәл осы компания өндірілген өнімді қажетті сатуды
қамтамасыз етеді, бұл жартысы оның сәтті жұмыс істеуінің кепілі болып
табылады. Бүкіл кәсіпорынның тиімділігі маркетингтік қызметтің
тиімділігіне тікелей байланысты.

239

9‑БӨЛІМ. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ МЕН
ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫН САҚТАУ
Модульдің негізгі мақсаты: адам мен қоршаған табиғи ортаға теріс
әсерін болдырмайтын жаңа техника мен технологиялық процестерді әзірлеу
және
пайдалану,
өндірісті
ұйымдастыру
кезінде
қауіпсіздіктің,
зиянсыздықтың теориялық және практикалық негіздері және еңбек
жағдайларын оның барынша өнімділігі кезінде жеңілдету мәселелері
бойынша мамандар даярлау.
Осы бөлімді оқу кезінде білім алушылар білімді меңгереді:
* кәсіпорындарда салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау,
авариялардың, жарылыстар мен өрттердің алдын алу, сондай-ақ тиісті
санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және аурулар
мен уланулардың алдын алу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жүйесі
туралы.
Біледі:
* өндірісте жұмыс істейтін қауіпті және зиянды өндірістік факторларды
анықтау;
* Өндірістегі еңбекті қорғау мәселелерін шешуді ұйымдастыру (ұйымдар);
* нормативтік құжаттарды пайдалану және өндірісте қауіпсіз және зиянсыз
еңбек жағдайларын қамтамасыз ету;
* Табиғи ресурстар мен жер қойнауын қорғау және ұтымды пайдалану;
* атмосфераны қорғау және ұтымды пайдалану;
* атмосфераның адам өмірі үшін маңызы атмосфераның табиғи және
жасанды ластануы: ластану түрлері, атмосфераның ластану салдары,
атмосфералық ауаны қорғау және ұтымды пайдалану шаралары.
Бұл модуль тіршілік қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік
техникасы ережелері, кәсіпорындарда салауатты және қауіпсіз еңбек
жағдайларын жасау бойынша жұмысты ұйымдастыру жүйесі, табиғи
ресурстар мен жер қойнауын қорғау және ұтымды пайдалану, атмосфераны
қорғау және ұтымды пайдалану туралы мәліметтерді қамтиды.
9.1.Тіршілік қауіпсіздігінің негізгі ережелері
9.1.1.Кәсіпорындардағы еңбекті қорғаудың нормативтері және
техникалық негіздері
Тіршілік қауіпсіздігі-бұл адам қызметінің барлық салаларында адамды
қауіпті және зиянды факторлардан қорғаудың теориясы мен практикасын,
тіршілік ету ортасында Қауіпсіздік пен денсаулықты сақтауды қамтитын
ғылыми білім саласы.
Республикада Қазақстан қолданылады келесі нормативтік және техникалық
құжаттар:
 Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар( СанПиН),
гигиеналық нормативтер (ГН);
 Мемлекеттік жіктеуіштер (ҚРМК);
 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты (ҚР СТ);
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 Мемлекетаралық

стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының

жүйесі (МЕМТССБТ);
 Салалық стандарт (ОСТ);
 Қауіпсіздік ережелері (ӨҚ);
 Өрт қауіпсіздігінің қағидалары мен нормалары (ӨҚЕ, КҚЕ, ӨҚЕ);
 Еңбекті қорғау ережелері (тер);
 Қазақстан Республикасының ережелері (ҚРҮ);
 Республикалық нормативтік құжат(РНД);
 Басқарушы құжат(ЖР)[265].
9.1.2. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидалары
Қауіпсіздік техникасы ережелері және кәсіпорындардың өрт
қауіпсіздігі-өнеркәсіп қызметкерлерінің денсаулығын сақтауды қамтамасыз
ететін маңызды шаралар кешені. Осындай қағидаларды қызметі жұмыс
орындарында жазатайым оқиғаларды болдырмауға бағытталған арнайы
комиссиялар әзірлейді және бекітеді.
Кәсіпорындағы өрт қауіпсіздігі-бұл мүлік пен адамдарды өрттің пайда
болуынан және оның ықтимал зардаптарынан қорғауға арналған шаралар
кешені.
Әрбір объектіде өрт туындаған жағдайда адамдардың қауіпсіздігі
қамтамасыз етілуі, сондай-ақ әрбір жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіпті
учаске (шеберхана, цех және т.б.) үшін өрт қауіпсіздігі шаралары туралы
Нұсқаулық әзірленуі тиіс, олар жергілікті өртке қарсы қызметпен келісіледі
және объект басшысымен бекітіледі.
Кәсіпорынның барлық қызметкерлері нұсқамадан өткеннен және өрт
қауіпсіздігі шараларына оқытылғаннан кейін жұмысқа жіберілуі тиіс.
Қызметкерлерді өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту өртке қарсы нұсқама
өткізу және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес өрттехникалық минимумынан өту жолымен жүзеге асырылады. Ұйым
қызметкерлерінің өрт қауіпсіздігін іске асыру мақсатында өрт қауіпсіздігі
бойынша нұсқаулықтар кіріспе, бастапқы, қайталама (жылына кемінде 1 рет),
жоспардан тыс, нысаналы болып бөлінеді.
Ұйымдағы кіріспе өртке қарсы нұсқаманы ұйым басшысының
бұйрығымен (өкімімен) тағайындалған өрт қауіпсіздігіне жауапты адам
жүргізеді.
Бастапқы, қайталама, жоспардан тыс және мақсатты өртке қарсы
нұсқамаларды қызметкердің тікелей басшысы жүргізеді.
Кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс, мақсатты өртке қарсы
нұсқамаларды жүргізу туралы нұсқау беруші мен нұсқау берушінің міндетті
қолы қойылған өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқамаларды жүргізуді есепке алу
журналына жазба жасалады.
Өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарын бұзғаны (орындамағаны,
тиісінше орындамағаны немесе орындаудан жалтарғаны) үшін кінәлі
тұлғалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес қылмыстық, әкімшілік немесе өзге
де жауапкершілікке тартылады[266].
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Бақылау сұрақтары
1.Қоршаған ортадағы адамның қауіпсіз және жайлы өмірі туралы ғылым.
2. БТЖ мақсаты?
3. Жарақат немесе өлімге әкелетін теріс фактор.
4. Өрттен қорғаудың негізгі әдісі.
9.2 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;
9.2.1.Кәсіпорында еңбекті қорғауды ұйымдастыру
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі талаптарының орындалуын
бақылау толығымен жұмыс берушіге жүктеледі. Кодекстің 201-бабының 2тармағы жұмыс орындарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі белгіленген талаптардың сақталуын, сондай-ақ анықталған
бұзушылықтарды жою мүмкін болатын шаралардың қабылдануын реттейді.
Кез-келген түрдегі кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігін бақылау (ТБ)
мыналарды қамтиды:
 еңбекті қорғауды басқару жүйесін құру және жұмыс процесіне енгізу
 еңбек жағдайлары нормаларының сақталуын бақылау
 еңбек жағдайларының жай-күйіне талдау жүргізу
 тәуекелдерді бағалау және оларды жою бойынша шаралар қабылдау
Кәсіпорын басшылығының міндеттеріне еңбекті қорғау қызметін құру
немесе тиісті маманның лауазымдарын ұсыну міндеті кіреді. Жұмыс беруші
қауіпсіз еңбек жағдайларын және барлық жұмысшылардың денсаулығы мен
өмірін қорғауды қамтамасыз етуі керек. Бұл міндеттер заңмен бақыланады.
Сонымен, көшбасшы міндетті:
• еңбекті қорғау мен қауіпсіздіктің жаңа Ережелерін бекіту және
бұрыннан бар ережелерін қайта қарау
• Еңбек кодексінің нормалары мен талаптарының орындалуын қадағалау
• профилактикалық
мерзімдік
медициналық
тексерулерді
ұйымдастырумен айналысу
• қызметкерлерді сақтандыруды ұйымдастыру
• жазатайым оқиғалардың есебін және тергеуін жүргізу
• қызметкерлерді еңбекті қорғау мәселелері бойынша уақтылы оқытуды,
нұсқама беруді, аттестаттауды жүргізу
• жабдықтың алдын алу, зерттеу, ауыстыру және жаңартуды уақтылы
жүргізу
• әрбір қызметкердің жеке және ұжымдық қорғану заттарымен
жарақтандырылуын қамтамасыз ету
• еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді қамтамасыз
ету[267].
9.2.2.Жеке қорғаныс құралдарын қолдану
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 1 - бабы 1-тармағының 38)
тармақшасына сәйкес жеке қорғаныш құралдары-бұл жұмыскерді зиянды
және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған
құралдар, оның ішінде арнайы киім.
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Еңбек кодексінің 1-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес
арнайы киім:жұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік
факторлардан қорғауға арналған киім, аяқ киім, бас киім, қолғап, өзге де
заттарды қамтиды.
Қызметкерлерді қорғау құралдарымен қамтамасыз ету тәртібі.
Еңбек Кодексінің 182-бабының 2-тармағына сәйкес жұмыс
беруші:арнайы киімді, арнайы аяқ киімді, жуу және дезинфекциялау
құралдарын, медициналық қобдишаны, сүтті немесе оған теңестірілген тамақ
өнімдерін және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық)
тамақтануға арналған мамандандырылған өнімдерді, басқа да жеке және
ұжымдық қорғаныш құралдарын беруді және жөндеуді қамтамасыз етуге
міндетті[268].
9.2.3.Дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек көрсетеді
1.Зардап шегушіні оған қауіпті өндірістік фактор әсерінен (электр тогы,
химиялық заттар, су, механикалық әсер ету және т.б.) штаттық немесе қолда
бар құралдарды және өзі үшін қауіпсіз тәсілдерді пайдалана отырып босату.
2.Зардап шегушінің жағдайын бағалау, тыныс алуды тежейтін киімнен
босату, қажет болған жағдайда зардап шегушіні таза ауаға шығару.
3.Зақымданудың сипаты мен дәрежесін анықтаңыз, ол үшін зақымдалған
жерлерді, дене бөліктерін мұқият ашып, шұғыл шаралар туралы шешім
қабылдаңыз.
4.Зардап шегушіні шұғыл тәртіпте құтқару бойынша қажетті іс - шараларды
орындау-тыныс алуды қалпына келтіру, қан кетуді тоқтату, сынық орнын
иммобилизациялау, таңғыштар салу және т. б.
5. Медициналық қызметкерлер келгенге дейін зардап шегушінің негізгі
өмірлік функцияларын қолдау.
6.Медициналық қызметкерлерді шақыру, зардап шегушіні тасымалдауға
дайындау[269].
Бақылау сұрақтары
1. Тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарына жатады.
2. Көмірқышқыл газымен улану белгілерін сипаттаңыз.
3. Дәрігерге дейінгі көмек келесі мақсаттарда көрсетіледі:…
9.3.Қоршаған ортаны қорғау принциптері, табиғатты пайдалану
нормалары мен ережелері
9.3.1.Адам денсаулығына әсер ететін экологиялық факторлар
Қоршаған орта факторларының мысалдары, олардың категориялары
және негізгі қауіптері
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Экологиялық фактор

Негізгі санаттар

Адам үшін негізгі қауіп

Микробиологиялық
Физикалық

Патогенді микроорганизмдер
Шу
Радиоактивтілік
Ультракүлгін сәуле
Жасанды немесе табиғи заттар

Инфекциялар мен аурулар
Стресс факторының жоғарылауы
Қатерлі ісік ауруының көбеюі
Тері қатерлі ісігі
Қауіпті
заттардың
әсерінен
интоксикацияның әртүрлі түрлері

Химиялық

9.3.2. Қоршаған орта сапасының нормативтері
Қоршаған орта сапасының нормативтері-бұл қоршаған ортаның жайкүйін бағалау үшін физикалық, химиялық, биологиялық және өзге де
көрсеткіштерге сәйкес белгіленген және оларды сақтау кезінде қолайлы
қоршаған орта қамтамасыз етілетін нормативтер.
Адамның экономикалық іс-әрекетінен ластану ауқымын шектеу үшін
сыртқы әлеммен өзара әрекеттесу жолдары қажет. Қазіргі уақытта бұл үшін
қоршаған ортаны нормалау бар.
ҚР Конституциясының ережелеріне сүйене отырып, әрбір адам
қолайлы қоршаған ортаға, сондай-ақ табиғатты сақтауға және елдің табиғи
байлықтарына ұқыпты қарауға құқылы.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоршаған табиғи
ортаның сапасын нормалау халықтың экологиялық қауіпсіздігіне және
генетикалық қорды сақтауға кепілдік беретін, шаруашылық қызметтің
тұрақты дамуы жағдайында табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен
молықтыруды қамтамасыз ететін қоршаған табиғи ортаға әсер етудің жол
берілетін шекті нормаларын белгілеу үшін жүргізіледі [270].
Бақылау сұрақтары
1.Химиялық қауіпті және зиянды факторларға не жатады?
2. Қандай экологиялық факторларды білесіз?
3. Қоршаған ортаның ластануы.
4. Техногендік қауіп қандай?
9.4.Жер қойнауы мен атмосфераның адам өмірі үшін маңызы
9.4.1.Экожүйенің табиғи және антропогендік өзгерістері
Пайда болу түрі бойынша қоршаған орта проблемалары жасанды
(антропогендік) және табиғи (табиғи) болып бөлінеді.
Антропогендік өзгерістер адамның іс-әрекетінен туындайды, олардың
негізгі көздері:
• Қоғамды жедел индустрияландыру;
• Ішкі жану қозғалтқышының өнертабысы және XX—XXI ғасырлардағы
автомобильдер санының өсуі;
• Жер шары халқының өсуі;
• Атмосфераға зиянды заттар мен олардың қосындыларының
шығарындылары;
• Өрістерді кейіннен суға түсетін пестицидтермен емдеу;
• Ядролық жарылыстар;
• Табиғи ресурстарды пайдалану және жыртқыштықпен өндіру;
• Жолдар, бөгеттер мен ғимараттар салу.
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Адамның қатысуынсыз болатын экологиялық жағдайдың нашарлауы
(табиғи): жанартаудың атқылауы, орман өрттері, құмды дауылдар,
Органикалық заттардың ыдырауы.
Табиғи ластану жасанды ластану сияқты қауіпті емес, олар қоршаған
ортаға ұзақ уақыт әсер етуі мүмкін, бірақ қалпына келтіруге қабілетті.
9.4.2.Атмосфералық ауаны тазарту және табиғи ресурстар мен жер
қойнауын қорғау жөніндегі іс-шаралар
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының 1996.01.27 N 2828 Заңы. Жер қойнауын және қоршаған
ортаны қорғау, жер қойнауын зерттеу мен пайдалану мыналарға бағытталған
құқықтық, ұйымдастырушылық, экономикалық, технологиялық және басқа
да іс-шаралар жүйесін қамтиды::
1) халықтың өмірі мен денсаулығын қорғау;
2) Жер қойнауы ресурстарын ұтымды және кешенді пайдалану болып
табылады;
3) табиғи ландшафтарды сақтау және бүлінген жерлерді, өзге де
геоморфологиялық құрылымдарды қалпына келтіру;
4) жер сілкінудің, көшкіннің, су басудың, топырақтың отыруының алдын
алу мақсатында жер қойнауының жоғарғы бөліктерінің энергетикалық жайкүйінің қасиеттерін сақтау;
5) су объектілерінің табиғи жай-күйін сақтауды қамтамасыз ету болып
табылады.
49 бап. Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану және жер
қойнауын қорғау саласындағы талаптар
1.Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану және жер қойнауын қорғау
саласындағы талаптар:
1) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін, оның
ішінде өндірумен байланысты емес мақсаттар үшін берілетін пайдалы
қазбалар қорларының, кен орындарының және жер қойнауы учаскелерінің
шамасы мен құрылымын дұрыс бағалау үшін жер қойнауын озық
геологиялық зерделеудің толықтығын қамтамасыз ету;
2) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізудің барлық
кезеңдерінде жер қойнауы ресурстарын ұтымды және кешенді пайдалануды
қамтамасыз ету болып табылады;
3) бай учаскелерді іріктеп игеруге жол бермей, жер қойнауынан пайдалы
қазбаларды алудың толықтығын қамтамасыз ету болып табылады;
4) кен орындарын игеру кезінде жер қойнауынан алынатын және
қалдырылатын негізгі және олармен бірге жатқан пайдалы қазбалар мен
ілеспе компоненттердің қорларын, оның ішінде Минералдық шикізатты
қайта өңдеу өнімдерін және өндіріс қалдықтарын дұрыс есепке алу;
4-1) бастапқы қайта өңдеу деректері бойынша мемлекеттік баланста есепте
тұрған пайдалы қазбалар қорларын түзетуді алып тастау;
5) ауыз сумен немесе өнеркәсіптік сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын
су жинау алаңдары мен жерасты сулары жиналатын жерлерде өнеркәсіптік
және тұрмыстық қалдықтардың жиналуын болғызбау болып табылады;
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6) жер қойнауын су басудан, өрттен және олардың сапасын төмендететін
немесе кен орындарын пайдалану мен игеруді қиындататын басқа да дүлей
факторлардан қорғау;
7) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде,
әсіресе мұнайды, газды немесе өзге де заттар мен материалдарды жер
астында сақтау, зиянды заттар мен қалдықтарды көму, сарқынды суларды
ағызу кезінде жер қойнауының ластануын болғызбау болып табылады;
8) жер қойнауын пайдалану, кен орындарын игеру объектілерін
консервациялау және жою жөніндегі операцияларды тоқтата тұрудың,
тоқтатудың белгіленген тәртібін сақтау болып табылады;
9) өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды жинау алаңдарында және
жерасты сулары жатқан жерлерде олардың жиналуын болдырмау мақсатында
оларды жинау және орналастыру кезінде экологиялық талаптарды
қамтамасыз ету болып табылады.
2.Жер қойнауын қорғаудың негізін жер қойнауын пайдалану объектілерін
геологиялық, гидрогеологиялық, экологиялық, инженерлік - геологиялық
және технологиялық зерделеудің толықтығы мен анықтығы құрайды.
3.Жер қойнауын қорғау саласындағы талаптарды бұзу салдарынан зиян
келтірген тұлғалар, егер зиян еңсерілмейтін күш әсерінің салдарынан
туындағанын дәлелдей алмаса ғана, келтірілген зиянды нақты залал
мөлшерінде өтеуге міндетті.
4. Жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы талаптарды бұзу
салдарынан келтірілген зиянның мөлшерін жер қойнауын зерттеу мен
пайдалану жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын пайдаланушылармен
бірлесіп, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен
айқындайды.
4-1. Жер қойнауын қорғау саласындағы талаптарды бұзу салдарынан
келтірілген зиянның мөлшерін Қазақстан Республикасының экологиялық
заңнамасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган
айқындайды.
5.Залалдың мөлшерін анықтауға байланысты туындайтын дауларды сот
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу заңнамасында
айқындалатын тәртіппен шешеді[271].
Бақылау сұрақтары
1. Табиғи апаттар қандай?
2. Техногенді апаттарға байланысты апаттар қандай?
3. Шығу тегі бойынша қандай қауіптер жіктеледі?
4. Антропогендік экологиялық факторларға мыналар жатады
Қысқаша қорытынды
Осы модульде қамтылған нормалар мен ережелерді білу, еңбекті қорғау гүл
фермаларында қауіпсіз және тиімді еңбек өнімділігін қамтамасыз етеді.
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10 БӨЛІМ ЖАБЫҚ ЖӘНЕ АШЫҚ ЖЕРДЕ ГҮЛДІ ӨСІМДІКТЕРДІ
ӨСІРУ
Модульдің негізгі мақсаты-болашақ кәсіби қызметпен белгілі бір жұмыс
түрлерін орындау барысында теориялық біліктерді игеру және бекіту,
Пәнді игеру
барысында
студенттер:игеру және дамыту.
практикалық
дағдылар
мен құзыреттерді
- өсіру технологиясы және гүлді безендіруде және кесуде әртүрлі дақылдарды
пайдалану мүмкіндігі;
- ашық және қорғалған топырақта гүл дақылдарын өсіру процесінде тұқымдық
және вегетативтік көбею әдістерін қолдануды үйрену;
- өсімдіктерді гүлзарларда, интерьерлерде және гүл өсіретін шаруашылықтарда
өсіру кезінде оларға күтім жасау;
- интерьерді көгалдандыруда және ашық кеңістікті гүлді безендіруде
қолданылатын сәндік бөлме өсімдіктердің ассортименті;
-әр түрлі өсіру жағдайларында гүл дизайнын жасау кезінде гүлді-сәндік
өсімдіктердің құрамын таңдаңыз.
Осы бөлім "Гүл өсіруші"біліктілігі бойынша мамандар даярлау кезінде
кәсіби құзыреттерді қалыптастыру үшін қажетті мәліметтерді қамтиды.
Модульде ашық және жабық топырақтағы біржылдық, екіжылдық және
көпжылдық гүл өсімдіктерін көбейту және өсірудің агротехнологиясы
туралы ақпарат берілген. Сәндік жапырақты өсімдіктер мен жүзімнің
ассортименті, мәдениет ерекшеліктері және көбеюі бойынша; сәндік гүлді
өсімдіктерді айдау негіздері бойынша; көгалдарды отырғызу, күту және күтіп
ұстау; бөлме өсімдіктерді көбейту; бөлме өсімдіктерді отырғызуға топырақ
дайындау; букеттердің әртүрлі түрлерін жасау.
Модульдің мазмұны "ботаника негіздері" пәндері бойынша білім
алатын білімге негізделеді, "гүл-сәндік және ағаш дақылдарын өсіру
бойынша агротехникалық тәсілдерді орындау", "сәндік өсімдіктерді
зиянкестер
мен
аурулардан
қорғау",
"Агрономия
негіздері",
"Механикаландырылған
дала
жұмыстарын
ұйымдастыру
және
технологиясы"пәндерімен біріктіріледі.

10.1.Жабық топырақтарда гүл өсімдіктерін өсіру
10.1.1.Жылыжайларды толтыру
Жылыжайлар-тұқым себуге, көшет өсіруге,
шламды тамырлауға, орташа жылу сүйгіш
өсімдіктерді уақытша ұстауға, сондай-ақ аналық
жасушаларды
сақтауға
арналған
қорғалған
топырақтың қосалқы өсіру құрылыстары. Көбінесе
олар жылдық және екі жылдық гүл дақылдарының
көшеттерін өсіру үшін, сондай-ақ жылыжайларда
өсірілген және ашық жерге отырғызуға арналған
өсімдіктерді қатайту үшін қолданылады. Жылыжайлар күн сәулесімен
қызады. Қосымша жылыту топырақты ұрықтандыру үшін қолданылатын
көңді немесе өсімдік қалдықтарын ыдырату арқылы алынады.Іс
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жүзінде,жылыжайлар әдетте биіктігі 1-1, 5 м төмен құрылымдар деп аталады,
жылыжайдағы Температура оны толтыру әдісіне байланысты. Көң мен
жапырақтар қабаттарға салынған. Жапырақтардың үлесі неғұрлым жоғары
болса, температура соғұрлым төмен болады. Әрине, қолда бар көң мен
жапырақтардың түрлерін пайдалану тәжірибесін алу қажет. Толтырудың
басқа түрлері жапырақтардан немесе сабаннан, азот тыңайтқышынан,
шымтезектен, компосттан және толық тыңайтқыштан тұрады, олар белгілі
бір арақатынаста араласып, жылыжайға салынады. Толтыруға топырақтың
мәдени қабаты құйылады. Уақыт өте келе субстрат қоныстанатынын есте
ұстаған жөн. Сондықтан толтыру тиісінше жоғары болуы керек.
Барлық материалдарды толтыру үшін жылыжайларды да аса бағалы
болып табылады жылқы қиы. Ірі қара малдың көңі жылқы малына қоспа
ретінде пайдаланылады [272].
Оның калориялық мәні, төмендегі кестеде көрсетілгендей, төменірек, бұл
келесіден көрінеді:
Көңнің атауы
Ең жоғары жану
Күнмен жанудың
температурасы град.
ұзақтығы
Жылқы
70
45
Сиыр
50-60
35-40
10.1.2. Жәшіктерге жер қоспаларын дайындау
Өсімдіктерді отырғызу үшін, ең алдымен, жер қоспасын дұрыс
дайындау керек. Өсімдіктердің жақсы өсуі мен дамуының негізі-Жаңа,
борпылдақ, қоректік заттарға бай топырақ. Жер қоспасы әртүрлі
компоненттерден тұруы мүмкін, бірақ негізгі талаптарға сай болуы керек жеткілікті қоректік және борпылдақ ғана емес, сонымен қатар көптеген
жылдық өсімдіктер үшін ылғалға төзімді және дем алатын болуы керек.
Әдетте қоспасы шымтезек пен өзен құмы
қосылған қарашірік пен шөптен тұрады.
Сіз компосттың екі бөлігінің, шымтезектің
екі бөлігінің, шіріген көңдің бір бөлігінің
және құмның бір бөлігінің қоспасын
тұтынуға болады. Балшық-шымтезек пен
жапырақты топырақтың, органикалық
тыңайтқыштардың,
ұсақталған
шымтезектің және дөрекі өзен құмының
тең бөліктерінің қоспасы өсімдіктерге
жеткілікті қоректік және қолайлы. Жердің
қоректік құндылығын арттыру және ұзақ гүлдену мен өсімдіктердің жақсы
өсуін қамтамасыз ету үшін жылыжай қарашірігін, шіріген сиыр көңін және аз
мөлшерде мүйізді қырынуды қосу ұсынылады. Үй жағдайында кейде кейде
қиын төтеп ұсынылатын пропорция болмауынан немесе басқа компонент
болса, ұмтылады", - деген соң тең. Мысалы, шөпті жерді әртүрлі өсімдік
қоқыстарының қызып кетуі нәтижесінде алынған компостпен алмастыруға
болады. Ауыр дала немесе сазды топырақты жапырақты топырақты, дөрекі
өзен құмын және нашар ыдырайтын шымтезекті енгізу арқылы жақсартуға
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болады. Сіз өсімдіктерді таза, өте ыдыраған шымтезекке отырғызбауыңыз
керек, бірақ қоспаның құрамдас бөлігі ретінде ол өте пайдалы: ол артық
ылғалды сіңіреді, оны ұзақ уақыт бойы қышқылсыз немесе шіріксіз
сақтайды. Нашар ыдыраған шымтезек бар жер қоспасы тез кебеді, бұл
өсімдіктерді контейнермен өсіру кезінде маңызды емес. Аммонизацияланған
шымтезек (қатты ыдырайтын) - жақсы органикалық тыңайтқыш. Көптеген
өсімдіктер үшін топырақ реакциясы бейтарап (рН 7-ге тең) немесе оған
жақын болуы керек. Шымтезек, шымтезек немесе сазды топырақты, сондайақ минералды тыңайтқыштарды қолдану арқылы дайындалған топырақ
қоспасының қышқылдығын арттыруға болады. Топырақты бейтараптандыру
үшін бор немесе әк қолданылады, ағаш күлі тиімді. Олар жер қоспасына аз
мөлшерде қосылады және мұқият араластырылады (1 кг топыраққа 0,5-1 ас
қасық бор, күл немесе әк қосылады)[273].
10.1.3.Тұқым себу алдындағы өңдеу. Бітеу тұқым
Тұқымның өну мерзімі әртүрлі. Кейбір
өсімдіктерде тұқымдар егілгеннен кейін бірнеше
айдан кейін, тіпті бірнеше жылдан кейін өніп
шығады
(мысалы,
ағаш
өсімдіктерінің
тұқымдары
– итмұрын, жеміс, пальма
ағаштарының көптеген түрлері, кейбір шөпті
көпжылдықтар –сәлдегүлдар, флокс және т.б.).
Мұндай өсімдіктердің тұқымдары, алайда,
көптеген басқа өсімдіктер, өнуді тездету үшін
алдын-ала егіледі. Өңдеудің ең көп таралған
әдістері:
тұқымдарды
суда
және
микроэлементтердің ерітінділерінде суландыру;
стратификация; скарификация; ыстық сумен
өңдеу; тұқымдарды химиялық заттардың ерітінділеріне батыру және т. б.
Тұқымдарды суға батыру тұқым қабықтарының тығыздығына
байланысты 24-48 сағат ішінде 25-300С температурада жүзеге асырылады.
Тұқымдарды жұмсақ ылғал сіңіретін қағазға (мысалы, майлыққа), матаға
(мысалы, дәке), мақта жүніне (үлкен тұқымдар үшін) ыдысқа немесе кішкене
табақшаларға жібіткен дұрыс. Су деңгейі тұқым деңгейінен сәл жоғары
болуы керек. Суды буланудан сақтау үшін тұқымдары бар контейнерлер
пленкамен немесе әйнекпен жабылған. Содан кейін ісінген тұқымдар аздап
кептіріліп, дереу себіледі.
Жоғары әсер тұқымдарды микроэлементтердің
(марганец, мыс, мырыш, бор, Молибден)
тұздарының ерітіндісінде 12-24 сағат ішінде
жібітуге мүмкіндік береді. Мұндай ерітінділердің
концентрациясы 0, 02% - дан аспауы керек.
Сурет 10.1. Тұқым қабықтарын
Стратификация-тұқымдарды бірнеше ай
құмырамен механикалық
бойы төмен температурада (0-+50С) ылғалды
зақымдау (скарификация)
субстратта (құмда, мүкте, шымтезекте) ұстауұзақ ұйқысыз кезеңі бар қиын өсетін тұқымдар
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үшін қолданылады (мысалы, итмұрын, сәлдегүл, флокс, дельфиниум
тұқымдары үшін). Әр түрлі мәдениеттер үшін стратификацияның уақыты мен
ұзақтығы әртүрлі. Сонымен, итмұрын, сәлдегүл үшін 7-8 ай, ал флокс,
дельфиниум, аквелегия, жыланқияқ, примула, қоңырау үшін –0,5 айдан 3-4
айға дейін.
Скарификация-тұқымның қалың және қатты қабықтарына механикалық
зақым келтіру (мысалы, тәтті бұршақ, настурция, Люпин, Канна, пальмалар).
Тұқымдар дөрекі құммен немесе екі парақтың арасында үгітіледі (сурет.
10.1).
Тұқымның қатты қабығы зақымдалады. Пальма тұқымдарының
қабықтары пышақпен кесілген немесе кесілген, және бұл операция
эмбрионға зақым келтірмеу үшін өте мұқият жасалуы керек.
Тұқымдарды ыстық сумен емдеу тұқымның қатты қабығын жұмсартуға
көмектеседі. Бұл әдіс канна, аконит сияқты өсімдіктердің тұқымдары үшін
қолданылады. Тұқымдар сумен құйылады, оның температурасы 80-850С-тан
аспайды және 24 сағат салқындағанша қалдырылады. Тұқым қабықтары
жарылып, ылғал эмбрионға оңай енеді. Мұндай өңдеуден кейін көшеттер
әлдеқайда тез пайда болады.
Тұқымдарды химиялық заттардың ерітінділеріне батыру тұқымның
қатты қабығын жұмсарту үшін жүзеге асырылады. Пальма, сәлдегүл және
басқа өсімдіктердің тұқымдары тұз немесе күкірт қышқылының 2-3%
ерітіндісіне малынған. Дражирование - тұқымның өнгіштігін арттыратын
және тұқымдарды әртүрлі аурулардан қорғайтын арнайы құрамның қабығына
тұқым салу. Тұқым себу зауыттық жағдайда жүзеге асырылады. Тұқым себуөсімдіктерді тұқымдармен берілетін аурулардан (мысалы, фузариум, кеш
ауру, қара аяқ, қоңыр шірік және т.б.) қорғау үшін арнайы препараттармен
егу алдында тұқымдарды өңдеу. Сонымен қатар, топыраққа тұқым себу
тереңдігі де назар аудару керек. Топыраққа тұқым себу тереңдігі, әдетте,
топырақтың қасиеттері мен құрылымына байланысты.
Мысалы, егер топырақ құмды болса, онда тұқымдарды терең себу
керек, өйткені мұндай топырақтың жоғарғы қабаттарында ылғал өте аз (егер
тұқымдар мұндай топыраққа, әсіресе құрғақ жерлерге таяз тереңдікке
себілсе, онда көшеттер ылғалдың жетіспеушілігінен зардап шегеді).
Сондықтан құмды топырақтың терең қабаттарында ылғал ұзақ сақталады
және ауа құмды топыраққа оңай енеді.
Бірақ егер топырақ сазды, басқаша айтқанда тығыз болса, онда
көшеттер үлкен тереңдікке егілген болса, бетіне шығу өте қиын. Сонымен
қатар, тығыз сазды топырақта ауа аз болады. Сондықтан мұндай топыраққа
үлкен тереңдікке тұқым себу ұсынылмайды.
Жоғарыда айтылғандардан басқа, тұқым себу тереңдігі тұқымның
мөлшеріне байланысты. Мысалы, сәбіз, пияз көкөніс өсімдіктерінің
кішкентай тұқымдары шамамен 1-2 см тереңдікке себіледі. Қызылша, қияр
сияқты өсімдіктердің орташа тұқымдары 2-4 см тереңдікке дейін.
Бұршақтың, бұршақтың үлкен тұқымдары 4-5 см тереңдікке дейін, оларда
кішкентай тұқымдарға қарағанда көп қоректік заттар бар және үлкен
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тұқымдардың кішкентай көшеттерінен айырмашылығы топырақ бетіне оңай
жетеді, сондықтан оларды тереңірек егуге болады.
Нәтижесінде, жақсы өнім алу үшін бір-бірінен белгілі бір қашықтықта
дұрыс және қысқа мерзімде тұқым себу керек, сонымен қатар өсімдіктердің
сипаттамаларына және топырақтың қасиеттеріне байланысты оларды қажетті
тереңдікке дұрыс себу керек[274].
10.1.4. Көшеттерді өсіру. Пикировка
Көптеген өсімдіктердің тұқымдары
қыста немесе көктемде жабық жерге
(жылыжайларда, жылыжайларда және
басқа бөлмелерде) егіледі. Мұндай
тұқымдардан өсірілген кішкентай
өсімдіктер көшет деп аталады.
Көшеттер ауа-райы жеткілікті жылы
болған кезде (әдетте маусымның
басында) ашық жерге отырғызылады. Көшеттер ұзақ өсу маусымы бар
өсімдіктерді өсіреді (мысалы, бегония, агератум, петуния, Шабо қалампыры
және т.б.). Әр түрлі дақылдардың тұқымдары әртүрлі уақытта егіледі.
Сонымен, қаңтар-ақпан айларында ұзақ даму кезеңі бар өсімдіктердің
тұқымдары (130-дан 180 күнге дейін) егуден 100 күннен аз гүлденуге дейін
егіледі (мысалы, тагетес, қабылданбаған тагетес, зинния, настурция). Таңдаужақсы дамыған бүйір тамырлары бар өсімдіктерді алу үшін көшеттерді соңғы
Даму орнына отырғызудан бұрын басқа жерге көшіру. Жинау әдетте негізгі,
негізгі тамырдың үштен бірін кесумен бірге жүреді [274].
10.1.5.Сәндік бұталарды кесу және күту
Олардың өсуін жақсарту үшін сәндік бұталарды үнемі кесіп отыру
керек. Сәндік бұталарды кесу кезінде үш топты ажырату керек: бұталар
(мысалы, калико, Көк бұталар, лаванда), жаңа топырақ өсінділері бар Сәндік
бұталар (мысалы, форсития, бұталы раушан, вейгела) және топырақ
өсінділерінсіз сәндік өсімдіктер (мысалы, қанатты қабыржық, магнолия,
рододендрон, лавр шие, даулы Ағаш ағашы).Жыл сайын бұталарды кесіп,
олардың биіктігінің төрттен үштен біріне дейін қалдырыңыз. Осыдан кейін
оларды ұрықтандырыңыз. Содан кейін бұталар күшті қашу береді және мол
гүлдейді. Жаңа топырақ өсінділері бар Сәндік бұталар бұтаның түбінен ұзын
сабақтарымен жаңартылады. Жылдар өте келе бұл қашу қалыңдайды және
бұтақталады, олар жұқаратын тығыз бұтаны жасайды. Мұндай бұтаның
құрғақ және айқын зақымдалған (мысалы, саңырауқұлақ) тіндерін ғана емес,
сонымен қатар негізінен ескі және қалың сабақтарды кесіп, оларды жас
бұтақтардың биіктігіне дейін қысқартыңыз. Көптеген жас қашу болған кезде,
олардың ең мықтыларын тек 5-10 қалдырыңыз. Кесілгеннен кейін бұта
табиғи тартымдылығын сақтай отырып, тұтастай алғанда мөлдір көрінуі
керек [275].
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Бақылау сұрақтары
1.Жылыжайдың қандай түрлерін білесіз? Олардың құрылғысы туралы айтып
беріңіз.
2.Тұқымдарды егу алдында дайындау әдістері.
3.Тұқымның себу сапасын арттыру жолдары.
4.Тұқымдарды егуге дайындау. Егу мерзімдері, нормалары және әдістері.
5.Тұқым мөлшері оларды отырғызу тереңдігіне қалай әсер етеді?
6.Тұқымдарды ашыту қандай жағдайларда тиімді?
7.Бұл пикировка және оны қалай жүргізеді?
8.Сәндік бұталарды кесу және күту мақсаттары.
Практикалық жұмыс
1.Көшеттер алу үшін тұқым себілгеннен кейін тұқымның өнуіне,
көшеттердің пайда болуына бақылау жасаңыз. Көшеттерге арналған дайын
контейнерлер болмаған жағдайда, пленкадан, газет қағазынан және т. б.
2.Қамтамасыз ету күту дамушы өсімдіктер. Үнемі суарып, саңырауқұлақ
ауруларынан калий перманганатының немесе мыс сульфатының
ерітіндісімен емдеңіз.
3.Күнделікте тұқым себу бойынша әр операцияның реттілігін сипаттаңыз.
10.2. Ашық жерде гүлді өсімдіктерді өсіру
10.2.1. Учаскеде топырақ дайындау. Тыңайтқыштар әртүрлі
мәдениет
Топырақты егуге дайындау кезінде барлық арамшөптерді жою өте
маңызды. Өсімдіктер мен барлық тастарды алып тастау керек.
Арамшөптерден арылудың ең жақсы тәсілі-жерді екі рет өсіру. Сайтты
дайындау арамшөптердің өсуін азайтып, көшеттердің өмір сүруін арттырады.
Топырақты дайындау үшін қолданылатын әдіс топырақтың түріне, көлбеуіне,
өрістің күйіне, табиғи өсімдіктерге және өзіндік құнына байланысты. Сайттың астындағы орынды тазалап, оны қопсытқышпен өңдеп немесе үлкен
тастарды алып тастап, қолмен қазып алу керек. Кесектерді бөлу кейінгі
тегістеуді жеңілдетеді, топырақ құрылымын босатады және жақсартады. Егер
топырақ сазды және ауыр болса, жер жырту топырақтың астына ықшам қабат
жасай алады, бұл дренаждың нашарлауына әкеледі. Топырақты дайындау
көбінесе қолмен, механикалық немесе химиялық деп аталатын гербицидтерді
қолдану арқылы жүзеге асырылады. Өрісті механикалық дайындау жерді
қажетсіз өсімдіктерден тазарту үшін ауыр жабдықты қолдану арқылы жүзеге
асырылады. Бұл жерді қажетсіз өсімдіктерден жырту немесе тазарту сияқты
болуы мүмкін. Мақсаты механикалық дайындау тұрады, оның қолдау үшін
топыраққа учаскесінде болдырмай, тұнба шөгінділер және қолдау дренаж
учаскесі. Химиялық өңдеуде арамшөптерді немесе қажетсіз өсімдіктерді жою
үшін гербицидтердің кейбір түрлерін қолдануға болады. Алайда
гербицидтерді қолдану кезінде қауіптер бар. Әрқашан жұмыс істеу үшін
тиісті гербицидті қолданыңыз және нұсқауларды орындаңыз. Су көздеріне
жақын гербицидтерді қолдануға болмайды. Гербицидтердің басқа жер
учаскесіне түсуіне жол бермеу үшін желді ауа-райында шашырауын
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қолдануға болмайды. 100 г құрамында 4% немесе одан да көп қарашірік, 4 мг
минералды азот және 10 мг-нан астам фосфор мен калийдің жылжымалы
формалары бар топырақ құнарлы болып саналады. Топырақтың қамтамасыз
етілу дәрежесі өте төмен, егер олардың құрамында 1% - дан кем қарашірік, 3
мг-дан кем болса. 100 г топыраққа Р2О5, 4 мг К2О және 2 мг азот.
Қолданылатын минералды тыңайтқыштар құрамы бойынша теңдестірілуі
керек; топырақта азот көп болғандықтан, фосфор мен калий көп болуы керек,
әйтпесе олар өсімдіктерге қол жетімді болмайды. Тәсілдері, тыңайтқыштар
ортақ негізгі енгізу, припосевное енгізу және қоректендіру (тамырлы
қоректендіру және некорневые қоректендіру).
Сонымен қатар, тыңайтқыштар топыраққа тұқым себу алдында және
ұрықтандыру
арқылы
тыңайтқыш
суару
арқылы
қолданылады.
Тыңайтқыштарды қолдану мерзімі мен әдістері әр түрлі дақылдар үшін жеке,
оларды өсірудің топырақ-климаттық аймақтарына байланысты және әр түрлі
тыңайтқыш жүйелерімен ұсынылған[276].
10.2.2.Өсіру бір жылдық, екі жылдық, көп жылдықтұқым, күту
Парақшалар-бұл бір жерде өсетін және бір жыл бойына сәнділікті
сақтайтын гүлді-сәндік өсімдіктер. Олар сәнділіктің шыңына егілгеннен
кейінгі бірінші жылы, маусым-қыркүйек айларында жетеді. яғни, жазда, атау
қайдан шыққан.
Жазға Астер, зинния, календула кіреді.

Астра

Зинния

Календула

Жаздың биіктігі әр түрлі: олардың арасында күнбағыс, кастор майы (2
м-ге дейін) сияқты биік өсімдіктер бар және мәңгі гүлдейтін бегония сияқты
өте төмен (10-15 см). Ұшқыштардың арасында хош иісі бар түрлер бар
(мысалы, тәтті бұршақ, теңіз алиссумы, темекі, Левка). Барлық парақшалар
тұқыммен таралады, бірақ кейбіреулері шламмен таралуы мүмкін (мысалы,
агератум, сальвия, петуния және т.б.).
Мақсаты бойынша барлық парақшалар үш топқа бөлінеді: Гүлдену,
жапырақты - сәндік және бұйра парақшалар.
Екіжылдық өсімдіктерге даму циклі екі жыл ішінде болатын өсімдіктер
жатады. Бірінші жылы олар жапырақтардың розеткасын дамытады, екінші
жылы олар гүлдейді және жеміс береді.
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Типтік екіжылдық

Орташа қоңырау

Digitalis

Лунария

Гүлдену уақытына сәйкес олар көктемгі гүлдейтін екіжылдықтарды
(виола, Түймедақ, ботакөз) және жазғы гүлденуді (сақалды қалампыр,
штокроз моллюскасы, Digitalis, hesperis, орташа қоңырау) ажыратады.
Екіжылдық әдетте көшеттерде өсіріледі. Мамыр-маусым айларында
жылыжайда тұқым себіңіз. Тамыз-қыркүйек айларында көшеттер ашық
жерге отырғызылады, онда өсімдіктер қыстайды. Келесі жылдың көктемінде
өсімдіктер гүлзарларға отырғызу үшін сатылады. Екіжылдықтардың
көпшілігі топыраққа өте қарапайым,бірақ ылғалдың тоқырауына қарсы,
әсіресе көктемде. Олар ашық жерлерді жақсы көреді, бірақ жартылай
көлеңкеге де төзімді. Қыста екіжылдықты шымтезек немесе қарашірікпен 5
см-ге дейін қабатпен мульчирование керек. Бұл өсімдіктерді қарсыз қыста
қатып қалудан сақтайды. Өмірдің екінші жылында ерте көктемде екіжылдық
өсімдіктерді толық минералды тыңайтқышпен тамақтандыру керек. 1 м2
үшін 10-15 г аммоний нитраты,15-20 г суперфосфат және 8-10 г калий
хлориді қосылуы керек.
Көпжылдықтар – бұл бір жерде өсетін және бірнеше жыл бойына
сәнділікті сақтайтын гүлді-сәндік өсімдіктер. Көптеген көпжылдықтар қыста
жапырақтарын жоғалтады және тек жер асты мүшелерін сақтайды: тамырлар,
тамырлар, баданалар, құрттар, түйнектер. Өсімдіктердің осы жер асты
бөліктеріндегі жаңару бүршіктерінен жыл сайын жаңа қашу пайда болады.
Көпжылдықтар-көгалдандыруда кеңінен қолданылатын сәндік өсімдіктердің
ең бай тобы. Олар пішіні мен түсі бойынша таңқаларлық әр түрлі, бірақ олар
әдемі гүлдер үшін ғана емес бағаланады. Олардың көпшілігінің жапырақтары
да сәндік. Сонымен қатар, көпжылдықтардың көптеген түрлерінде-астильбе,
жыланқияқ, Люпин, сәлдегүл, флокс-жапырақтары гүлденуден кейін, жаз
бойы дерлік сәндік болып қалады. Сонымен қатар, Крокус, Нарцисс,
Қызғалдақ және басқа да бұлдыр және кейбір түйнек жапырақтары жазда
өледі.

Нарғызгүл
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Крокус

Аквелегия

Көпжылдықтар көптеген жолдармен таралады: тұқымдар (мысалы,
дельфиниум, аквелегия, нивяник), тамырларды бөлу (мысалы, жыланқияқ),
кесінділер (мысалы, қызғалдақ, нарцисс, лалагүл), құрттар (мысалы,
нарғызгүл) және т.б. [274].
10.2.3.Көпжылдықтардың вегетативті таралуы: бұталардың
бөлінуі, тамырлардың бөлінуі
Вегетативті
көбеюдің
бірқатар
артықшылықтары бар: ол аналық өсімдіктерге
ұқсас өсімдіктерді алуға мүмкіндік береді (тұқым
әдісімен сорттың тән белгілері көбінесе мүлдем
сақталмайды немесе
толық сақталмайды), өсімдіктердің кәмелетке
толмаған (жас) даму кезеңін қысқартады. Кейбір
көпжылдықтарды тек вегетативті жолмен таратқан жөн, өйткені ол жаңа
өсімдіктердің ең сәндік кезеңге — гүлденуге ену мерзімін едәуір қысқартады.
Шафран, сәлдегүл, шпагат және т.б. сияқты өсімдіктерде тұқымның
көбеюімен ол көбінесе өмірдің 4-6 жылында пайда
болады.
Вегетативті көбеюді жаңа өсімдік алу үшін
қолданылатын тамырлар, баданалар, түйнектер,
тамыр дақылдары, қабаттар мен кесінділер жүзеге
асыра алады.
Тамырлардың бөлінуі. Вегетативті көбеюдің ең көп таралған тәсілітамырларды бөлу. Ризома-өсімдіктің ұзартылған жер асты бөлігі,
жапырақтары, бүршіктері мен бағынышты тамырлары бар. Өсімдіктердің
тамырымен таралуы үшін ескі бұтаның шеттерінен алынған деленки
қолданылады. Жыланқияқ, сәлдегүл, сарана және т.б. жоғары сапалы
отырғызу материалын алу үшін 3-4 жастағы өсімдіктерді таратқан дұрыс.
Жасы ұлғайған сайын тамырда көптеген жаңару бүршіктері дамиды, олар
уақыт өте келе өмір сүру кеңістігі үшін бәсекелесе бастайды. Нәтижесінде
бұтаның ортасында бүршіктер әлсіз, ал шеткі жерлерде күшті және өміршең
болады. Сондықтан, ескі бұталарды бөлу кезінде тамырдың сыртқы бөлігінен
материалды қолданған дұрыс, ал орталық бөлігін алып тастаған дұрыс.
Кейбір бағбандар ескі бұтаның орталық бөлігін өсіреді және біраз уақыттан
кейін қайта бөледі.Ризоматозды өсімдіктердің көпшілігінде қолдар немесе
өткір пышақпен бөлінетін борпылдақ тамыр бар. Өте ескі өсімдік немесе
тығыз тамыр жүйесі бар өсімдік күрекпен кесіледі.Егер тапсырма
мүмкіндігінше көп отырғызу материалын алу болмаса, бұтаны 3-5 бөлікке
бөлген дұрыс. Мұндай деленоктардағы өсімдіктер бірінші жылы гүлдей
алады, екінші жылдан бастап олар күшті, жақсы дамыған және қалыпты
гүлдейтін бұталарды құрайды. Егер бір аналық бұтадан көптеген өсімдіктер
алу қажет болса, онда оны кішігірім деленкиге бөлуге болады (бір бүршікпен),
бірақ бұл жағдайда бөлінгеннен кейінгі алғашқы екі жылда өсімдіктер баяу
дамиды және тек екінші немесе үшінші жылы гүлдейді. Мұндай өсімдіктің
жақсы өсуі үшін оған педункулаларды сындырып, екінші жылы гүлденуге жол
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берілмейді. Кішкентай бөліну кезінде тамыр жүйесі толығымен жаңартылады
және болашақта бұл өсімдік стандартты дивидендпен көбейтілгенге қарағанда
күшті және берік болады.
Бұтаның бөлінуі өсімдіктерді таратудың
ең қарапайым және тиімді әдістерінің бірі
болып табылады. Осылайша, сіз бір үлкен
аналық өсімдіктен тез ересектерге дейін тез
өсіп, сәндік бола алатын бірнеше күшті жас ала
аласыз. Әдетте, ерте гүлдейтін өсімдік түрлері
бөлініп, тамыз-қыркүйек айының басында
отырғызылады, ал жаздың соңында – күзде және көктемде гүлдейді
Кейбір көпжылдықтар (примроздар, қалампыр, көпжылдық пияз,
Шырмауық будра, Вероника, орегано, қоңырау, цинкофой, сарана, ірі
тамырлы герань, маржорам, Түймедақ, медуница, жас шатыр, стонекроп,
жалтыраған сәлдегүл, тасшөп, шалфей және т.б.) бұталарды бөлу арқылы
таралады. Егер бұта бос болса, онда тамыр күрекпен кесіледі, егер тығыз
болса, онда бүкіл өсімдік қазылып, тексеріліп, барлық күмәнді жерлерді алып
тастайды,
содан
кейін
қыз
өсімдіктері
өткір
пышақпен
бөлінеді.Деленоктарды отырғызу кезінде отырғызу тесіктеріне компост
немесе ұзақ әсер ететін тыңайтқыш қосылады. Деленки бірден, бұрынғыдай
тереңдікке, бірақ үлкен қашықтыққа отырғызылады[277].
10.2.4.Ашық жерге әртүрлі уақытта көпжылдықтарды кесу. Шламды
күту
Көпжылдық кесу осы түрдің немесе сорттың көптеген өсімдіктерін
тарату қажет болған кезде қолданылады, ал жатыр өсімдіктері аз.
Көпжылдықтар вегетативті көбеюдің басқа
әдісі мүмкін емес немесе сенімсіз болған
жағдайда да кесіледі. Сабақты кесу арқылы
көбейту бүршіктер ашылғаннан кейін,
гүлденген қашу ұзындығы 10 — нан 15 см-ге
дейін (сәуір-маусым айларында) жеткенде
жүзеге асырылады, бұл сәтті нәтижеге
кепілдік береді. Іс жүзінде олар сәуірден
тамыз айының соңына дейін кесіледі. Күзгі
кесу енді сәтті болмайды, кесінділер тұрақты
емес, кейде келесі жылы ғана тамыр алады.
Кесінділердің сау өсімдіктерден, жақсырақ
апикальды қашудан пайда болуы маңызды. Кесінділер 4-6 см ұзындыққа
кесіледі, төменгі жапырақтары шламмен бірге сабаққа жақын кесіледі.
Жапырақ пышағының мөлшеріне байланысты жоғарғы жапырақтар бастапқы
мөлшерінің үштен біріне немесе жартысына кесіледі. Кесу кезінде, әсіресе
көп жұмыс кезінде, әлі отырғызуға уақыты жоқ кесінділердың жойылмауын
қамтамасыз ету керек. Қонғаннан кейін топыраққа қалемшелер некеге
тіркелу өтінімін берушіге келесілер қажет. Болашақта максималды
ылғалдылық пен оңтайлы температураны сақтаңыз. Розетка шламы-бұл
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Розетканы құрайтын жапырақтары бар жасыл шлам. Бұл розеткалар аналық
өсімдіктен бөлініп, бөлініп немесе жыртылады. Отырғызу алдында олар
розетканың түбінен өліп жатқан жапырақтардан тазартылады. Кейбір
жағдайларда жақсы тамыр алу үшін розетканың астындағы сабақты аздап
кесу тиімді. Салыстырмалы түрде қысқа сабағы бар розеткалардың жермен
берік байланысы болуы маңызды. Кесу күзде және қыста жасалады.
Оңтайлы кесу терең жылыжайда тамыр алады.
Кейбір көпжылдықтар жапырақты іың
көмегімен де көбейеді. Жақсы дамыған сау
жапырақтар ыңғайлы, олар жапырақшаның бір
бөлігімен бірге құм мен шымтезек қоспасынан
субстратқа
жабыстырылады.
Шымтезекті
зарарсыздандырудан (буландырудан) басқа,
барлық ыдыстарды саңырауқұлақтар мен
бактериялардың қоздырғыштарынан босату
керек
(щеткамен
тазартып,
бумен
зарарсыздандыру керек). Көбейту корневыми
черенками. Бұл әдіс барған сайын танымал
бола бастайды, өйткені ол көптеген өсімдіктерді, әсіресе қыс айларында
көбейтуге мүмкіндік береді. Күзде, аяз басталғанға дейін, тамыр жүйесіне
мүмкіндігінше аз зиян келтіру үшін аналық өсімдіктерді жерден мұқият алып
тастау керек. Сау, бүлінбеген тамырлар өткір пышақпен кесіліп, байламға
байланған, тегпен белгіленген және аяздан қорғалған жерде сақталады.
Қаңтар айында кесу жүргізіледі. Тамырлар ұзындығы 4-5 см кесектерге
кесіліп, тігінен қораптарға бір—бірінен шамамен 0,5-1 см қашықтықта
орналастырылады немесе көлденеңінен бүктеліп,1-1, 5 см құмды жер
қабатымен себіледі. Ұйықтайтын бүршіктер шамамен 20-40 күннен кейін 1012°C температурада гүлдейді. Тамырланған кесінділер гүл құмыраларына
отырғызылады және күзде олар тұрақты жерге трансплантацияланады [278].
10.2.5.Маусымдық гүлді өсімдіктерге күтім жасау. Ашық
топырақтан маусымдық гүлдейтін дақылдарды қазу
Жаздың соңында гүлденетін бөлме өсімдіктер сараланған күтімді
қажет етеді. Хиппеастраның жапырақтары біртіндеп сарғайып, өледі. Бұл
өсімдіктердің ұйқысыз кезеңге дайындалғаны туралы сигнал ретінде қызмет
етеді. Кәстрөлдерді салқын жерге көшіру уақыты келді. Теңбілгүлдерде
белсенді өсу және бүршік қалыптастыру кезеңі басталады. Жазғы
демалыстан кейін түйнектің үштен бірі топырақ бетінен жоғары болатындай
етіп оларды жаңа субстратқа трансплантациялау керек. Сіз қыркүйектің
екінші жартысынан бастап тұрақты суаруды қалпына келтіре аласыз (суару
кезінде розетканың ортасына түспеңіз). Зигокактус (шлюмбергер,
декембрист) топырақтың кебуіне жол бермей, қалыпты ылғалдандырыңыз.
Бүршіктер құлап кетпеуі үшін кәстрөлдерді тағы бір рет жылжытпаңыз.
Салқындық (+15 °C) және суаруды шектеу бүршіктердің дамуын күшейтеді
[279].
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10.2.6.Көгалдарға күтім жасау
Сізді әрдайым өзінің келбетімен қуанта алатын әдемі көгалдарды үнемі
дұрыс күтімсіз ұстау мүмкін емес. Шөп жамылғысының қажетті ұзындығын
сақтау және арамшөптермен күресу үшін үнемі шаш қию қажет. Тұрақты
кесу өсімдіктерді жаңа және жаңа қашу қалыптастырады, соның арқасында
бұталар өседі.
Көгалдарды мамырдан күздің ортасына дейін кесу
керек. Жұмыстың жиілігі дақылдарды таңдауға
байланысты. Ауа-райы жағдайлары да әсер етеді:
жиі жаңбыр шөптердің белсенді өсуіне әкеледі,
сондықтан шаш қию бірнеше рет жасалуы керек.
Әдетте жиілік көктем мен күзде артады. Шаштың
биіктігі түріне байланысты: кәдімгі бақша мен
саябақ көгалдары-4-5 см, жер көгалдары – 3 см. Кесу
қосымша 3-4 см өскенде жасалады.
Көгалдарды суару. Ылғал барлық өсімдіктерге
қажет. Егер олар құмды топырақта өссе, онда жер
асты сулары жеткілікті терең болса, көгалдарға
шөптер қажет. Бұл жағдайда жаңбыр суы құмтастан
тез ағып кетеді, ал шөптің тамыр жүйесі іс жүзінде
қоректенбейді. Өсімдіктерге судың барынша қол
жетімділігін қамтамасыз ету үшін оларды кешке
суару ұсынылады. Бұл жағдайда булану аз болады.
Тыңайтқыштар
азықтандыру
үшін
қажет.
Азықтандыру қажеттілігі жердің сипаттамаларына
байланысты
өзгереді.
Нашар
топырақтарда
өсімдіктер қоректік заттардың жетіспеушілігін
сезінеді, ал құнарлы жерлерде тамыр жүйесін
қосымша ынталандыру және жаңа қашу пайда болу
қарқындылығын арттыру қажет. Дұрыс тамақтану
арқылы көгалдар тығыз шөптің пайда болуына байланысты трамплинге
төзімді болады. Шөп тегіс жасыл түске айналады, ауырмайды және
арамшөптердің өсуін сәтті басады. Топыраққа азот, фосфор және калий
енгізу орынды болады. Тыңайтқыштардың мөлшері және оларды қолдану
жиілігі топырақтың сапасына байланысты. Жер бетіне қолданылатын
түйіршіктелген тыңайтқыштар көгал шөптеріне неғұрлым қолайлы деп
саналады, содан кейін олар түйіршіктерді ерітіп, суарылады. Таза түрдегі
азот тыңайтқыштары өсімдіктерге олардың антенналық бөлігі арқылы берілуі
керек. Мочевинаны шашыратқаннан кейін суару тағы бір күн жүргізілмейді.
Қоқысты тазарту. Эстетикалық функциядан
басқа, шөп жамылғысын үнемі тазарту
прагматикалық мақсаттарға ие, мысалы, қажетті
су-ауа режимін сақтау. Өйткені, жиналған
қоқыстар киіз деп аталады, бұл желдетуді және
топыраққа су ағынын қиындатады. Әдетте
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тазалау қажет: қар ерігеннен кейін, өткен жылдың жапырақтары мен
шөптерін алып тастау қажет болғанда; кесілгеннен кейін; күзде жапырақтың
түсуі кезінде[280].
10.2.7. Өсімдіктерді тұрақты жерге отырғызу
Гүлді-сәндік өсімдіктерді отырғызу ашық жерлерде (гүлзарлар,
жоталар),
сөрелердің
топырағында,
стеллажсыз
жылыжайларда,
жылыжайларда,
сондай-ақ
әртүрлі
контейнерлерде
(кәстрөлдер,
контейнерлер және т.б.) жүзеге асырылады. Қалай болғанда да, өсірілетін гүл
дақылдарының биологиялық ерекшеліктерімен анықталатын өсімдіктерді
отырғызудың оңтайлы уақытын, тереңдігі мен схемасын сақтау қажет. Гүлді
өсімдіктерді отырғызу гүлдердің қалыптасу процесін бұзбау үшін гүл
бүршіктерінің даму кезеңіне дейін немесе оларды салғаннан кейін жүзеге
асырылады. Ашық жерге өсімдіктерді отырғызу уақытын таңдағанда, гүл
дақылдарының суыққа төзімділігі мен қыстың төзімділігі ескерілуі керек.
Мысалы, көктемде суыққа төзімді жылдық дақылдардың көшеттері алдымен
гүлзарларға отырғызылады, ал кейінірек, көктемгі аяз қаупі өткен кезде,
термофильді. Қыста төзімді көпжылдық дақылдар, мысалы, сорттық
раушандар, көктемде ашық жерге отырғызылады, бұл қысқы кезең
басталғанға дейін өсімдіктердің тамырлануын қамтамасыз етеді.
Өсімдіктердің антенналық бөліктерінің жақсы дамуын қамтамасыз ету үшін
олардың жерге орналасу тығыздығын немесе контейнерлерге 1 м2 аумақты
орналастыру маңызды. Қалыңдатылған екпелер жарықтың, ылғалдың және
қоректік заттардың болмауына байланысты өсімдіктердің созылып,
әлсіреуіне әкеледі, ал сирек өсімдіктер арамшөптердің дамуына және
композициялардың сәнділігінің төмендеуіне әкеледі. Отырғызу кезінде
өсімдіктер арасындағы қашықтық жер үсті бөлігінің мөлшері мен даму
деңгейіне байланысты (өсіп келе жатқан ықшам өсімдіктер орташа және биік
немесе таралғанға қарағанда тығыз отырғызылады), бір жерде өсіру ұзақтығы
және әдетте гүлдену кезеңінде олардың қалыпты әдеттерінің жартысынан
белгіленеді.
Отырғызу тереңдігі жер асты мүшелерінің (тамырлар, баданалар,
құрттар және т.б.) құрылымы мен даму ерекшеліктерімен, топырақтың
механикалық құрамымен (жеңіл топырақтарда өсімдіктер ауыр топырақтарға
қарағанда тереңірек отырғызылады) анықталады. Бұл өсімдіктердің
гүлденуіне қатты әсер етуі мүмкін. Мысалы, сәлдегүлдарды терең отырғызу
(қалпына келтіру бүршіктерін ауыр топырақтарда 5 см немесе өкпеде 7,5 см
тереңірек орналастыру) гүлденудің болмауының басты себебі болып
табылады.
Кез-келген жағдайда өсімдіктерді отырғызу кезінде тамыр жүйесінің
деформациясына (иілу, бұралу, қысу) жол берілмеуі керек және оның
айналасында ауа толтырылған бос жерлер қалуы керек. Сондықтан
тамырларды жермен толтырғаннан кейін, өсімдіктің айналасындағы топырақ
аздап қысылып, тамырларға басылады, ал оның беті тегістелуі керек, содан
кейін өсімдіктер суарылады. Отырғызу таңертең немесе кешке немесе бұлтты
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ауа-райында жүзеге асырылады, өсімдіктерді ылғалдың жоғалуынан және
тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғайды.
Пісірілген өсімдіктерге үнемі трансплантация қажет. Оны жүзеге асыру
қажеттілігі келесі жағдайлармен анықталады: өсімдіктің тамыры жер кесегін
толығымен жауып, тіпті дренажды тесік арқылы сыртқа шықты;
резервуардағы топырақ тез кебеді; өсімдіктердің баяу өсуі; топырақтың иісі.
Қопсытылған өсімдіктерді трансплантациялау ақпаннан мамырға дейін, ал
көктемде гүлдейтін өсімдіктер гүлденуден кейін жүзеге асырылады.
Сыйымдылығы өсіру үшін өсімдіктерді іріктеп алады, көлемі бойынша
оның тамыр жүйесінің, ал жер бетіндегі бөлігі. Трансплантация кезінде
қолданылатын кастрюль, әдетте, алдыңғы диаметрі 3-4 см-ден аспауы керек,
бұл жердегі команың тамырларының тез дамуын қамтамасыз етеді және
өсімдіктің батпақтану қаупін азайтады. Өсімдіктерді өсіру үшін кәстрөлдер,
кәстрөлдер мен контейнерлер қолданылады[272].
10.2.8.Біржылдық және екіжылдық тұқымдарды жинау
Гүлдерден тұқым жинау қызықты, экологиялық және үнемді. Көптеген
гүл тұқымдарының сақтау мерзімі ұзақ, сондықтан оларды ұзақ уақыт
сақтауға болады. Тұқым жинауды ойлағанда, тұқым қораптары ашылып,
тұқымдар шашыраған сәтті жіберіп алмау керек. Жалпы алғанда, гүл
тұқымдары гүлденуден кейін 2 аптадан кейін
отырғызуға дайын болуы мүмкін, содан кейін
олардың үйде пісуі басталады.
Бір жылдық гүлдердің тұқымдары жаздың аяғында
немесе күздің басында дайын болуы мүмкін.
Екіжылдық тұқымдар гүлденудің басталуына
байланысты әлдеқайда ертерек. Тұқым қорапшасы
қара-жасыл түске боялып, содан кейін сабан түсіне
Циния тұқымдары
бастағанда,
бұл
тұқымның
дайын
екендігінің
нақты
белгісі. Тұқымдар тұқым
қорабынан төгілмеуі үшін "дем алатын" матаның фрагментін немесе дәке
кесіп, тұқым қорабын байлаңыз. Бұл гүлдер "қарайтын" Виола, аквелегия
және басқа өсімдіктердің тұқымдарымен жасалады. Піскен тұқым қораптары
сабақтың бір бөлігімен кесіліп, "басымен" ілмекке ілінген кәдімгі пакетке,
мысалы, құрғақ жерде, төмендетіледі. Пакет ашық болуы керек.
Кезде жинау керек гүлдердің тұқымдары алдында ауа-райының күрт
суытуына байланысты, бірақ қауіптену, бұл тұқымдар оларға мүлдем дайын
болса, срезают тұқым қораптар-сауық-туындаған және салынған пакет.
Тұқымның пісіп жетілуі үшін сабақтың ағып кетуі жеткілікті болуы мүмкін.
Егер сіз тұқымның піскеніне сенімді болсаңыз да, тұқым қораптарын
механикалық түрде ашудың қажеті жоқ. Піскен кезде олар өздерін ашуы
керек, бұған дейін олар пакетке немесе терең контейнерге орналастырылады.
Тұқым қораптары ашылғаннан кейін тұқымдарды қабықтың фрагменттерінен
бөліп алу керек, тұқымдар қолмен сүртіліп, жалпақ табаққа немесе қағаз
парағына қойылады. Тұқымдарды сақтау үшін қағаз конверттерін пайдалану
жақсы. Тұқымдарды құрғақ жерде сақтаңыз [281].
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10.2.9.Ашық жерде көлеңке сүйетін өсімдіктерді өсіру
Көлеңкелерді жақсы көретін өсімдіктер деп саналады, олар қалыпты
дамуы үшін ағаштардың тәжі арқылы оларға сирек күн сәулесі түседі немесе
олар күніне бірнеше сағат күн сәулесінде болады. Олардың ашық шырынды
жасыл жапырақтары бар, өйткені егер олар күн шуақты жерлерде
отырғызылса, олар жақсы өспейді. Көлеңкеге арналған өсімдіктерді гүлді
және сәндік жапырақты деп бөлуге болады. Гүлденетін көлеңкелерді жақсы
көретіндерге мыналар жатады: алқаптың лалагүлі, центр, бақша гераниумы,
анемон, Digitalis, үлкен астрация, примула, аквелегия, астильба, купена, әдемі
гидрангеа, перивинк, волжанка, элекампан. Сәндік жапырақты көлеңкелерді
жақсы көретіндер: хосттар, гейхерлер, папоротниктер, бадан, Брунер.
Көлеңкеде жақсы өседі: Актинидия коломикта, қыздың жүзімі, Қытай
шисандра. Олар үй-жайлардың қоршаулары мен қабырғаларын безендіреді.
Бақшаның көлеңкелі жерлерін жазғы маусымда кәстрөлдердегі гүлдермен
безендіруге болады, мысалы мәңгі жасыл бегония, лобелия, бальзамдар және
қысқа төзімді гортензияалар. Күзде, жазғы маусымның соңында олар үйге
әкелінеді, онда олар келесі жазға дейін жақсы қыстайды[282].
Бақылау сұрақтары
1.Ұшқыштардың анықтамасы мен сипаттамасын беріңіз.
2.Ұшқыштар қандай топтарға бөлінеді? Мысалдар келтіру.
3.Ұшқыштар қандай тәсілдермен өсіріледі? Мысалдар келтіру.
4.Көгалдандыруда парақшаларды қалай пайдалануға болады?
5.Екіжылдықтардың сипаттамасы мен жіктелуін беріңіз.
6.Екіжылдық өсімдіктерді өсіру және пайдалану ерекшеліктері қандай?
7.Көпжылдықтарды сипаттаңыз.
8.Көпжылдықтардың көбею ерекшеліктері қандай?
Практикалық жұмыс
1.Басшының басшылығымен көгалдандыру объектілеріне, гүл өсіру
шаруашылықтарына экскурсиялар жасау.
2.Экскурсияларда (сонымен қатар гербариялар мен анықтамалықтарда) ашық
Топырақтың негізгі гүл дақылдарымен, сондай-ақ осы дақылдарды өсіру
және көбейту тәсілдерімен танысыңыз.
3.Алынған мәліметтер кестеге жазылады:
Көгалдандыруда қолданылатын гүлді-сәндік өсімдіктердің
сипаттамасы
Мәдениет Отаным Биіктігі,
см

Сәндік
қасиеттер

Гүлдену
кезеңі

Көбею әдісі

Пайдалану
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10.3.Бұталы өсімдіктерді өсіру
10.3.1.Қызғалдақтарды, нарцидтерді, гиацинттерді өсіру. Баданшаны
қазу. Топырақты кептіру, сақтау және дайындау. Баданшаны отырғызу
және күту
Бұлбұл өсімдіктер-бұл баданасы бар сәндік гүлді өсімдіктер тобы
(өзгертілген сабақтар). Бұл қызғалдақтар, нарцидтер, гиацинттер, кішкентай
пияз. Қазба дақылдарына жатады. Шамдар - бұл қысқартылған жер асты
қашу, онда сабағы модификацияланған жапырақтары пайда болатын түбі
бар.Олар күзде ашық жерге отырғызылады. Күзгі отырғызудың ең жақсы
уақыты-салқын жаңбырлы ауа райы келгенде, топырақ температурасы 6-10 0
С. бір жерде шамдар 3-4 жыл болуы мүмкін. Содан кейін оларды қазып алу
керек (қазу сигналы-жапырақтардың сарғаюы). Бұл әдетте маусым.
Қазғаннан кейін кептіру (көлеңкелі жерлерде ашық ауада жақсы). Кептіруден
кейін олар тазаланады, сұрыпталады және сақтауға қойылады (оңтайлы
температура 200С, ылғалдылық 70%). Содан кейін жаңа сайтқа
отырғызылды. Егер топырақ дезинфекцияланбаса, сіз бірнеше жыл бойы бір
жерге баданшаны отырғыза алмайсыз.
Бұлбұл өсімдіктерді отырғызудың жалпы ережесі - баданшаны отырғызу
тереңдігі оның үш диаметріне тең. Ең тереңде 15-20 см тереңдікке арналған
үлкен Жаңғақ шамдары, лалагүлдер отырғызылды. Қызғалдақтар,
гиацинттер, нарцидтер 10-15 см тереңдікке отырғызылады, ал Крокус,
мускари, сноуборд сияқты ұсақ бұтақтар 5-10 см тереңдікке отырғызылады
[88].
Қызғалдақ.
Отаным. Солтүстік жарты шардың дала, шөлейт, таулы аудандары.
Америка құрлығынан басқа.
Морфология. Бұлбұл шөпті көпжылдық (сурет 10.3.1) Эфемероид.
Сабағы, жапырақтары, гүлі бір өсімдікте өмір сүреді, шам шамамен 2,5 жыл.

А-жалпы көрініс

Б-Шам

В-Жапырақтары

Сурет 10.3.1 - Қызғалдақ құрылымы

Ересек өсімдікте 2-4 жапырақ, кәмелетке толмаған – 1. Гүл үлкен,
жалғыз. Ол баданшаны жазғы сақтау кезеңінде қалыптасады. Шамдар құрғақ
қабықта, әдетте қоңыр немесе мыс түсті. Өскен кезде жапырақтары сәл
гофрленген.
Агротехника өсіру. Сайт жақсы жарықтандырылған, тегістелген және
құрғатылған болуы керек. Жер асты сулары топырақ бетінен кем дегенде 6070 см тереңдікте болуы керек. Топырақ өткізгіш, өңделген
құмды,органикалық заттарға бай, құнарлы қабаттың тереңдігі (40-45 см)
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бейтарап немесе сәл сілтілі реакциясы бар (рН 7-7, 5). Өзен құмы мен
шымтезекті енгізу арқылы сазды топырақты жақсарту қажет. 5-6 жылдан
кейін қызғалдақ екпелерін бұрынғы орнына қайтару ұсынылады.
Баданшаны қазу.Жыл сайын қызғалдақ шамдарын қазып алу керек,
өйткені олар топыраққа терең ене алады және бірнеше жылдан кейін оларды
табу қиын. Олар жапырақтары сарғайған кезде қазуды бастайды, бұл біздің
жағдайымызда маусымның екінші жартысына келеді. Шамды қазып алғаннан
кейін, калий перманганатының 0,5% ерітіндісінде 30 минут маринадтаған
жөн. Бөлінбеген ұялар шамдарға бөлінеді.
Қазылған баданалар сұрыптар бойынша 1-2 см жұқа қабаты бар торлы
түбі бар жәшіктерге немесе олардың жақсы желдетілуі қамтамасыз
етілетіндей өзге ыдысқа себіледі. Кептірілген шамдар ескі тамырлардан
тазартылады, аналық шамның қалдықтары алынып тасталады және жабық,
жақсы желдетілетін бөлмеде, сызбасыз және тікелей күн сәулесінен
сақталады. Сақтау кезінде бөлмеде белгілі бір температураны сақтау өте
маңызды. Алғашқы 25-30 күнде (Шілдеде) сақтау температурасы шамамен 23
- 25°C және ылғалдылық 70% - дан аспауы керек. Бұл жағдайда баданшаны
шірік пен көгеруден қорғайтын тұрақты желдету қажет. Қоймадағы төмен
температура гүл бүршігінің шамға салынбауына әкелуі мүмкін. Тамыз
айында температура алдымен 20°C дейін, ал қыркүйекке қарай 15-17°C дейін
төмендейді және желдету азаяды. Баданшаны сақтау кезінде белгілі бір
температураны сақтау өте маңызды, өйткені бұл уақытта лампа алмастырғыш
және қызғылт баданшаның бүршіктерін қалыптастырады, жапырақтардың
бүршіктерін салады. Шілде айында гүлдің басталуы, ал тамыз айында —
стамендер мен пестласы бар аналық бездердің басталуы. Сақтау кезінде
температураның бұзылуы бұл баданшаны көктету үшін қолданғанда теріс
салдарға әкелуі мүмкін және "соқыр" бүршіктердің пайда болуына әкелуі
мүмкін.
Көбею. Негізгі әдіс-қыз шамдарын аналық өсімдіктен және шамның түбінде
пайда болған балалардың көмегімен бөлу. Саны балаларымызды байланысты
сорттары, өсіру жағдайына және т. б.
Күтім. Арам шөптерді қопсыту, суару, жою, азықтандыру [272].
Нарцисс.
Отаным.Нарциссаның
отаны-Оңтүстік
Еуропа,
Жерорта теңізі. Дафодилдер мәдениетте сирек өседі,
бірақ сорттары қолданылады.
Морфология.Көпжылдық Бұлбұл өсімдік. Сабақ,
жапырақ, педункул бір жыл өмір сүреді. Пияз
многолистная, колбообразной нысандары. Сырты
қоңыр мөлдір пленкалы таразылармен жабылған.
Шамдар бір, екі немесе одан да көп апикальды. Бір
шыңдар гүлдемейді, екі немесе одан да көп екі және бірнеше гүл береді.
Жапырақтары 2-4 немесе одан да көп, базальды, жер үсті розеткасы түрінде,
сызықты. Гүлдер үлкен, жалғыз немесе щеткаларда, көбінесе хош иісті, ақ
немесе сары реңктері бар, қарапайым, сирек Терри.
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Гүлдену. Сәуір-мамыр айының басы.
Көбею. Негізгі әдіс-қыз шамдарын аналық өсімдіктен бөлу. Өсірудің
екінші жылында бір қабатты шам екі-үшвершинге айналады және қыз
шамдары жақсы бөлінеді. Тұқым тек селекциялық жұмыста.
Шамдар қыркүйектің бірінші онкүндігінде отырғызылады. Үлкен
баданшаны отырғызу тереңдігі 15 см, ауыр топырақтарда – түбінен 12 см,
кішкентай және балалар – 7-ден 10 см-ге дейін. Баданшаның астына 3 см
қабаты бар құм құйылады және олар баданшаны жабады, жоғарыда олар
жермен жабылған.
Көшеттерін қазып алу.Нарцидтер отырғызудан 3-4 жыл өткен соң
қазылады, өйткені тек осы уақытқа дейін толыққанды шамдар пайда
болады. Баданшаны қазу гүлденуден кейін шамамен 50-60 күн өткен соң
жапырақтары құрғағаннан кейін жасалады. Қазылған шамдар дереу ағынды
сумен жуылады, тамырлары мен жапырақтары алынып тасталады, 30 минут
ішінде би-58 0,4% ерітіндісіне батырылады және 3-4 күн ішінде 20-250С
температурада кептіріледі, содан кейін сақтауға қойылады.
Нарцисс шамдарын сақтау. Қазып болғаннан кейін, күннің күйіп
қалуын және Нарцисс шыбынының ықтимал шабуылын болдырмас үшін
баданшаны ашық жерге қалдыруға болмайды. Шамдар мен тамырлардан
топырақ шайқалып, тұрақты желдетумен салқын, көлеңкелі жерде сақталады.
Жазғы коттеджде бұл шатыр, құрғақ жертөле немесе арнайы шатыр болуы
мүмкін. Алдын ала кептіру процесі 2-3 аптаға созылады және +22+24°C
температурада өтеді. Бұл түбіне зақым келтірмеу үшін өте мұқият жасалады.
Шамдар аурудың белгілерін тексереді, еркін ұстайтын балалар бөлінеді. Әрі
қарай, шамдар қажет болған жағдайда сұрыпталады және отырғызылғанға
дейін +10+17°C температурада сақталады. Сақтаудың барлық кезеңінде
салыстырмалы ылғалдылық 70-80% деңгейінде болуы керек[272].
Гиацинт.

Отаным. Шығыс Жерорта теңізі және Орта Азия.
Өнеркәсіптік гүл өсіруде Шығыс Гиацинт
сорттары.
Морфология. Биіктігі 20 см-ге дейін көпжылдық
бұталы өсімдік. Биіктігі 5 см, диаметрі 4 см кең
конус тәрізді шам. Әр түрлі түстермен жабылған
таразылар. Педункул түзу. Гүлдер 12-15 дана.
Гүлдену щеткасында жиналған. Гүлдер хош иісті,
қарапайым, Терри. Түсі ақ, қызғылт, сары, көк, көк,
күлгін. Сорттардың айтарлықтай кемшілігі барвегетативті көбеюдің төмен коэффициенті. Бір шамда 1-2 бала пайда болады.
Гүлдену. Сәуір-мамыр.
Қыздармен, шамдармен-балалармен көбейтудің негізгі әдісі. Көптеген
авторлар шамның түбін, баданалы таразыларды, жапырақтар мен
тұқымдарды кесуді және кесуді ұсынады.
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Өсіру шарттары. Өсіру үшін ылғал мен ауаға оңай өтетін қарашірікке
бай құмды сазды топырағы бар жақсы жарықтандырылған жерлерді
таңдаңыз. Шамдар шамадан тыс ылғал мен шірікке шыдамайды, өйткені
оларда тығыз қорғаныс таразы жоқ. Отырғызудан бір апта бұрын сайт
қосымша босатылып, арамшөптерді алып тастап, тегістелуі керек.
Баданшаны отырғызу.Шамдар қазан айының басында құнарлы
топыраққа
отырғызылады.
Жақсы
тамырлау
үшін
топырақтың
температурасы 90 С-тан аспауы керек, шамдар шіріп кетпеуі үшін, өрескел
құм отырғызу алдында 2-3 см қабаты бар бороздың түбіне
құйылады(дренажды жақсартады). Суару және мульчирование. Көктемгі
вегетация кезеңінде гиацинттерге толық минералды тыңайтқышпен бір реттік
тыңайтқыш қажет. Сәнділікті жоғалтқаннан кейін педункулаларды дереу
алып тастау ұсынылады.
Көшеттерін қазып алу.Маусым айының соңында Гиацинт шамдарын
топырақтан қазып алу керек (жапырақтардың сарғаюы туралы сигнал).
Ағынды сумен шайыңыз және қажет болған жағдайда зиянкестер мен
аурулардан емдеңіз. Шатыр астында 3-4 күн құрғатыңыз, содан кейін
отырғызғанға дейін қараңғы, құрғақ жерде 20-250 С температурада 4 апта
тазалаңыз және сақтаңыз.
Баданшаны сақтау.Сақтау екі кезеңмен жүзеге асырылады: алғашқы екі
айда шамдар 25-26ºС температурада, ал үшіншісі – 17ºс температурада,
шамдар кеуіп кетпеуі үшін өте төмен ылғалдылықта сақталады. Бөлме жақсы
желдетілуі керек[272].
Бақылау сұрақтары
1.Дистилляция үшін қандай сәндік дақылдар қолданылады?
2.Көпжылдық Бұлбұл өсімдіктер қалай жиі таралады? Неліктен?
3.Гиацинт, Нарцисс, Қызғалдақта гүлдер мен гүлшоғырларды қалыптастыру
үшін қандай температуралық жағдайлар қажет?
Практикалық жұмыс
1.Баданшаның сыртқы құрылымын қарастырыңыз (қызғалдақ, нарцисс,
гиацинт)
2. Олардың ішкі құрылымын қарастырыңыз. Белгілеңіз ерекшеліктері
олардың құрылыстар.
3. Жер асты мүшелерінің сыртқы және ішкі құрылымын сызыңыз. Олардың
бөліктерін жазыңыз.
10.4.Түрлі типтегі гүлзарлардың құрылғысы
10.4.1. Партерлер, гүлбақтар, жиектастар (аралас екпелер), рок
бақтарын орнату
Гүлзарлардың бірнеше түрі бар. Олардың
негізгі және ең танымалдары-партер, гүлзарлар,
араластырғыш.
Партерлер,
әдетте,
тұрақты
композицияның
гүлзарлары. Олар саябақтардың, алаңдардың
тұрақты
бөліктерінде,
әртүрлі
геометриялық
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фигуралардың (шеңберлер, квадраттар, тіктөртбұрыштар, трапециялар)
комбинациясы түрінде жасалады. Партерлер сәндік көпжылдықтардан,
екіжылдықтардан немесе әртүрлі типтегі ұшқыштардан жасалады.
Комбинацияларда бір түрдің бірнеше сорттары қарастырылған — қызғалдақ,
хризантема, антиринум, бегония және т. б. Гүлзарлардың контурлары жұқа
бетон төсенішімен, түрлі-түсті кірпішпен немесе басқа сәндік
материалдармен шектеседі.
Гүлзарлар-тұрақты композициядағы гүлзарлардың ең көп таралған
түрі. Гүлзарлардың пішіні әдетте тұрақты,
геометриялық.
Гүлзарлар
топырақ
композицияларына орналастырылған. Гүлзарларды
жасау кезінде жыл мезгіліне байланысты гүлді
өсімдіктерді өзгерту ұсынылады. Көктемгі гүлдену
үшін екіжылдық қолданылады: Түймедақ, Виола,
ботакөз, барбатус қалампыры және т. б. Жазғы және жазғы-күзгі гүлдену
үшін, әдетте, жазғы, жапырақты гүлдейтін, кілем түріндегі көшеттер
қолданылады. Осы мақсатта кілем жапырақты өсімдіктер қолданылады:
шырайгүл, агератум, пеларгония, канну, гелиотроп, кинерария, түрлі
альтернантерлер, ахирантес, ирезин, седум және т. б.
Миксбордер. Араластырғышты құрудың негізгі ережесі-өсімдіктер "өсу
үшін" отырғызылады (сурет а). Төмен өсетін гүлдер гүл бақшасының
алдыңғы жағында орналасқан, олардың артында орта биіктіктегі фаунаның
өкілдері, ал ең соңында ең биік өсімдіктер отырғызылған. Гүлдер тек биіктігі
бойынша ғана емес, сонымен қатар гүлдену кезеңінде де таңдалады. Әр
деңгейде жылдың әртүрлі уақыттарында гүлдейтін өсімдіктер болуы керек.
Бұл маусым бойы гүл бақшасының талғампаздығын қамтамасыз етеді. Мұнда
көпжылдық және жылдық екеуін біріктіруге болады өсімдіктер (сурет. Б)

А

Б
Араластырғыш құру
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Рок бақшалары. Бастапқыда рок бақшасы өсімдіктер
жиынтығымен,
таулы
альпілік
ландшафттың
өкілдерімен таулы ландшафтқа еліктеу болып
саналды. Қазіргі уақытта "альпілік төбе" ұғымы
қатаң ботаникалық канондарды алып тастап,
біршама өзгерді және күрделі рельефі бар жасанды
түрде жасалған биіктік сияқты. Рок бақшасының
негізгі компоненттері-тастар, аз өсетін шөпті көпжылдықтар, бұлдыр
өсімдіктер – примроздар, ағаштар мен бұталардың ергежейлі түрлері. Альпі
слайдының құрамына жиі су кіреді, оның әртүрлі түрлері мен көріністері.
Альпілік композиция кешкі уақытта бағытты жарықтандыру мен
жарықтандыруды шебер қолдана отырып ерекше әсерлі көрінеді [274].
10.4.2.Жалғыз, топтық және шекаралық гүл отырғызу
Жалғыз отырғызу-бұл жоғары сәндік құндылығы бар
өсімдіктерді жалғыз отырғызу. Олардың міндеті —
бақша композицияларында екпінге айналу. Таспа
құрттары ағаштар, бұталар және гүлді өсімдіктер
бола алады. Таспа құрттары ретінде қандай гүлдерді
қолданған дұрыс екенін қарастырыңыз. Ең алдымен,
сіз өсімдіктерді таңдауыңыз керек
ұзақ уақыт бойы олар сәндік қасиеттерді сақтайды
(жарқын және үлкен бүршіктер, қызықты пішіндегі жапырақтар және т.б.),
сонымен қатар климаттық жағдайларға толық сәйкес келеді, аурулар мен
қолайсыз экологиялық жағдайларға төзімді.
Таспа құрттары ретінде көпжылдық гүлді өсімдіктер
(мыскантус, сәлдегүл, жыланқияқ, дельфиниум,
сарана, раушан, Юка, сәндік күнбағыс, хосттар және
т. б.), сондай-ақ жылдық (амарант, орман темекісі,
кастор майы және т. б.) отырғызылады.)
Гүл бақшасының тағы бір түрі-топтық гүл отырғызу
немесе жай топ. Егіп, көркейтіп жатыр өсімдіктер
жеткілікті тығыз, қай түсіну, бұл цветник емес, әр
түрлі шөптер. Екі гүл тобы бар. Бұл қарапайым топ.
Ол өсімдіктердің бір түрінен тұрады. Мысалы, тек
гүлдер. Топтардың екінші түрі аралас деп аталады,
өйткені онда әртүрлі өсімдіктер қолданылады.
Мысалы, гүлдер, бұталар мен ағаштар. Аралас
топтарға гүлдену кезеңі, өсу үшін қажетті жағдайлар
- жарыққа, топырақтың ылғалдылығына, оның қышқылдығына және т. б.
қойылатын талаптар сәйкес келетін өсімдіктер таңдалады. Әрине, оларды
сыртқы түрімен біріктіру керек – соцветиялардың биіктігі, пішіні, түсі.
Топтарда ешқашан айқын геометриялық пішіндер болмайды, әйтпесе олар
гүлзарлардың басқа түрлері болады. Топтық екпелер еркін, орамалы
формаларға ие. Отырғызу тығыздығы олардың биіктігіне байланысты. Егер
өсімдіктер ұзын, үлкен жапырақтары болса, онда олар бір шаршы метрге 2-4
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өсімдік тығыздығымен отырғызылады. Орташа биікті ктегі өсімдіктер, бір
шаршы метрге 6-10 дана отырғызылады. Өсімдіктің ергежейлі және төмен
өсетін түрлері бір шаршы метрге 20-30 өсімдік тығыздығымен
отырғызылады. Топтар көгалдарға немесе жасыл кілем деп аталатын жерге
тығыз отырғызылған жерлерде орналастырылады. Топтық екпелер үшін
флокс, сәлдегүл, сарана, лалагүл, жыланқияқ, Астер өсімдіктерін қолдануға
болады.
Шекаралық өсімдіктер. Бақша жолдарын
жиектеу үшін төмен өсетін өсімдіктер сәндік
көпжылдықтардың
үлкен
ассортиментінен
таңдалады. Осының арқасында сіз ұзақ уақыт бойы
гүлзарлар үшін гүл шекаралары мен басқа да сәндік
қоршаулар жасай аласыз.
Шекаралық өсімдіктердің жіктелуі. Үйдің
алдындағы Ландшафт дизайны аумақты сәндік және функционалды
аймақтарға бөлуді білдіреді. Әдетте, олардың арасында тірі шекаралармен
безендірілген жолдар салынады. Ол үшін шөпті төмен өсетін және
көпжылдық бұталы өсімдіктерді қолданыңыз. Биіктігіне байланысты
шекаралар үшін көпжылдық өсімдіктер жер жамылғысы, төмен өсетін және
ергежейлі дақылдарға бөлінеді.
Шекара
ретінде
отырғызылған
өсімдіктер.Әдетте, жеке учаскеде көлеңкелі және
ашық жерлер бар. Сондықтан, шекараға арналған
өсімдіктерді
таңдағанда,
олардың
жарық
сүйетінлігін ескеру қажет. Ағаштардың төбесінде
олар жақсы сезінеді: перивинкл, жыланқияқ,
астильба, галантус, хелелбор, Бруннер және т. б.
Ашық алаңдар гейхера, аквелегия, нарцидтер, Вероника, қызғалдақтарға
жарайды.
Шекаралық өсімдіктердің түрлері. Жол бойында көпжылдық төмен
өсетін өсімдіктер жиі отырғызылады. Олар көп күтімді қажет етпейді және әр
жыл сайын қонуды қажет етпейді. Нөлдік температураға төзімділік оларды
қысы қатты аймақтарда қолдануға мүмкіндік береді.
Альпілік Астер-бұтаның пішіні бар. Сары өзегі, тар көк немесе қызғылт
жапырақшалары бар кішкентай гүлдер. Көлеңкелі
және күн шуақты жерлерде өскенді ұнатады. Гүлдену
уақыты-шілде. Ол жақсы өседі және қысқы баспанаға
мұқтаж емес.
Хост-жасыл шекараны жасау
кезінде жиі қолданылады. Оның
кең лансолат жапырақтары бар,
қара және ашық жасыл реңктері
бар. Хосттардың кейбір сорттары жапырақтардың түрлітүсті түсіне ие. Күлгін, бөртегүл немесе ақ ракемозды
соцветиялар биіктігі шамамен 25 см болатын биік тегіс
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сабақтарда орналасқан. Хоста ылғалды топырақ пен көлеңкелі жерлерді
жақсы көреді. Мұқтаж тұрақты суару.
Гүл шекарасын құрудың негізгі ережелері.
Жаз мезгілінде көзді қуанта алатын гүлдердің шекарасы әртүрлі өсімдік
түрлерінен жасалады. Көктемнің басталуымен, Бұлбұл көпжылдықтар
бірінші болып гүлдейді. Олар бақша жолының шетіне жақын отырғызылады,
олардың артында жазда гүлдейтін шөпті жолақ бар. Күзде гүлдейтін аз өсетін
дақылдарды шекараның сыртқы периметрі бойынша орналастыру керек.
Гүлденетін шекараның бірінші қатарына
көпжылдық
өсімдіктер
отырғызыладысноубордтар, қызғалдақтар, нарцидтер. Безендіреді
жолды және почвопокровные өсімдіктер –
қалампыр, флокс шиловидный, травян. Жол
жиегінің
ортаңғы
қатары
аз
өсетін
көпжылдықтармен толтырылған. Осы мақсаттар
үшін қолайлы хост, ергежейлі хризантема,ладан. Қарапайым көпжылдықтар
қашып кеткен примроздарды қашуымен және жапырақтарымен жабады. Гүл
жиегінің аяқталуы қысқа Сәндік бұталар болады-жапондық спирея, шекара
раушаны, қысқа бөріқарақат. Ландшафтық композициялар мен гүлзарлар мен
сайттың көрінісін жаппау үшін олардың биіктігі 40 см-ден аспауы керек. Гүл
шекарасын жобалау кезінде көпжылдық өсімдіктерді түс схемасына сәйкес
таңдау керек. Түс бір гамманың реңктерінде немесе қарама-қарсы
комбинацияларда сақталуы мүмкін. Суреттің үйлесімді сызықтары
тоқтамауы үшін өсімдіктер бір-біріне тығыз отырғызылады[274].
10.4.3.Отырғызылған гүлдерге күтім жасау
Жерге отырғызылған гүл өсімдіктері жүйелі және мұқият күтімді
қажет етеді. Суару, арамшөптерді жою, қопсыту және бағаналарды орнату,
сондай-ақ өсімдіктерді бекітілген тіректерге байлау қажет. Міндетті түрде
құрғақ бұтақтар мен гүлденген Гүлдерді алып тастау, зиянкестер мен
аурулармен күресу, өсімдіктерді минералды және органикалық
тыңайтқыштармен ұрықтандыру, қыста баспана және т. б.
Суару өсімдіктер толық өмір сүргенге дейін отырғызғаннан кейін де,
қалыпты жаңбыр болмаса, вегетациялық кезеңде де жүзеге асырылады.
Кешкі уақытта өсімдіктерді суарған дұрыс: сарана суарудан ылғал буланып,
өсімдіктер ішінара пайдаланады.
Топырақты қопсыту міндетті әдіс болып табылады: топырақ бетінде
пайда болған қыртысты жою өсімдіктерге ауа кіруі үшін жақсы жағдай
жасайды, топырақты ылғалдың шамадан тыс булануынан және
арамшөптердің көбеюінен қорғайды. Әдетте топырақты жаңбырдан кейін
көп ұзамай қолмен қопсытқыштар мен кетменмен босатыңыз, ал жолдар
арасындағы ені мүмкіндік беретін жерде - қолмен және ат планеталары. Ірі
гүл өсіретін шаруашылықтарда қопсыту механикаландырылған әдіспен
жүзеге асырылады. Ешбір жағдайда арамшөптердің дамуына жол бермеу
керек, өйткені олар топырақты сарқып, аурулар мен зиянкестердің даму
ошақтары болып табылады және гүл екпелерінің сәндік көрінісін азайтады.
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Жазда гүлзарлар кем дегенде 3-4 рет арамшөп алады. Көпжылдықтар көп
көңіл бөлуді қажет етеді: олар көктем мен жаз бойы арамшөптерден
арылады. Dahlias, Gladiolus және басқалары жасыл түспен жақсы боялған
шұңқырларға байлануы керек. Олар отырғызумен бір уақытта өсімдіктен
бірнеше сантиметрге орнатылады. Өсімдіктер тығыз емес, сегізге
байланған. Шырмалғыш өсімдіктер үшін тік жіптер немесе сымдар
тартылады, олардың айналасында бұл өсімдіктер бұйра болады. Жазда
құрғақ бұтақтар мен гүлденген Гүлдерді алып тастау керек. Оларды
секреторлармен немесе өткір бақша пышағымен алып тастаңыз. Егер сіз
тұқымның пайда болуына жол бермесеңіз, онда гүлдену мол және ұзақ
болады.
Жақсы дамуды және мол гүлденуді қамтамасыз ету үшін өсімдіктер
минералды және органикалық тыңайтқыштармен қоректенеді. Олар құрғақ
түрінде де, ерітінді түрінде де қолданылады. Құрғақ тыңайтқыштар жаңбыр
алдында жақсы қолданылады. Жоғарғы киім бүршіктер пайда болғанға
дейін және гүлдену кезеңінде жасалады.Көпжылдықтар жаздың бірінші
жартысында қоректенеді. Запоздалая азықтандыру тудырады кеш буйный
өсуі, және өсімдіктер кетеді астында қыста несозревшими побегами
төмендетіп холодостойкость растений [283].
Бақылау сұрақтары
1.Сіз гүлзарлардың қандай түрлерін білесіз? Олардың ерекшеліктері
қандай?
2. Колористика дегеніміз не?
3.Араластырғыш үшін гүлді және сәндік өсімдіктерді таңдау ережелері
қандай?
4.Рок бақтарына арналған гүлді-сәндік өсімдіктерді қалай таңдауға болады?
5.Гүл шекарасын құрудың негізгі ережелері.
6. Шекаралық өсімдіктердің қандай түрлерін білесіз?
10.5. Көгалдарды отырғызу, күту және күту
10.5.1.Көгал өсімдіктерінің негізгі түрлері
Шөптердің жылдық, екі жылдық және көпжылдық түрлері бар.
Өмірдің бірінші жылындағы жылдық шөптер
дамудың толық циклынан өтеді (тұқымнан
тұқымға дейін). Тұқым пісіп болғаннан кейін, осы
өсімдіктердің барлық жер үсті және жер асты
мүшелері өледі. Оларға бір жылдық қара бидай,
бір жылдық блюграсс және т. б. түрлері кіреді.
Бірінші вегетациялық кезеңде екіжылдық шөптер
тек вегетативті мүшелерді құрайды-тамырлар,
сабақтар, жапырақтар, ал гүлдер, жемістер,
тұқымдар дамитын жемісті қашу екінші жылы ғана пайда болады. Тұқым
пісіп болғаннан кейін екіжылдық өсімдіктер (көп гүлді қара бидай, құлмақ
тәрізді жоңышқа және т.б.) толығымен өледі. Көпжылдық шөптер,
біржылдық және екіжылдықтардан айырмашылығы, тұқым пісіп болғаннан
кейін өлмейді, бірақ көптеген жылдар бойы өсіп, жеміс береді.
270

Көгал шөптерінің көптеген түрлері көпжылдық дәнді дақылдар болып
табылады. Күрделі шөптерде өсу биіктігі бойынша олар үш деңгейден
тұрады.
Жоғарғы қабатта жарық сүйетін шөптер орналасқан. Оларды жылқы деп
атайды. Олар үлкен (биіктігі 100 см немесе одан да көп), өрескел сабақтар
мен жапырақтарды құрайды, аздап бұталы болады. Бұл топқа құрама кірпі,
тар тұқымды бидай шөптері, сүйексіз от, шалғынды Түлкі, сойылатын бидай
шөптері, көк жоңышқа, жапырақты эспарцет кіреді.
Шөптегі төменгі шөптер төменгі деңгейді алады. Олардың биіктігі
50-70 см, тар жапырақтары бар жұқа қашу бар. Кейін скашивания қатты
кустятся құра отырып, қою массаға приземистых укороченных сабақтарының
және жапырақтары. Төменгі шөптерге шалғынды блюграсс, қызыл феску,
қарапайым және ақ дала, қарапайым тарақ, ақ беде, мүйізді ладвенец және т.
б. жатады.
Жартылай жоғары шөптер төменгі және жоғарғы арасындағы аралық
орынды алады. Күрделі шөп қоспаларында олар екінші деңгейде өседі. Өте
жоғары генеративті өсінділермен (70-100 см) бірге орташа тығыздықтағы
бұта беретін көптеген қысқартылған вегетативті өсінділер пайда болады.
Шабылғаннан кейін олардың көпшілігі тез өсіп, жақсы өседі. Бұл топқа
жайылымдық қара бидай және көп гүлді, шалғынды феску, шалғынды
Тимоти, бидай шөптері, гибридті беде, сары жоңышқа және хоп тәрізді
түрлер кіреді.
Сәндік көгалдарды жасау үшін қолданылатын шөптердің барлығы
дерлік көпжылдық төменгі немесе жартылай жоғары дәнді дақылдар
тұқымдасына жатады. Шабындық көгалдарда бұршақ тұқымдас шөптер де
қолданылады.
Көгал шөптері үшін олардың ұзақ өмір сүруі өте маңызды.
Олар ұзақ, қысқа және өтпелі. Ең ұзақ өмір сүретіндер-тұқымның
өнуінен бастап гүлденуге дейін баяу дамитын шөп түрлері. Мұндай шөптерге
қызыл феску, шалғынды көгілдір шөп, қарапайым дала және т. б.
Жылдам дамып келе жатқан шөптер аз өмір сүреді. Оларға көп гүлді
қара бидай, жайылымдық қара бидай, бидай шөптері, бидай шөптері,
қарапайым тарақ және т. б. жатады.
Сонымен, жер үсті көгалдарын жасау үшін ұзақ өмір сүретін, төменгі,
тамырлы, тамырлы–борпылдақ және борпылдақ шөптер қолайлы болады.
Шөптердің ең құнды төменгі, тамырлы–борпылдақ түрлері (қасиетті қызыл,
шалғынды көгілдір және қарапайым дала).
Кәдімгі бақша-саябақ көгалдарын құру үшін төменгі және кейбір
жартылай жоғары, борпылдақ және тамырлы түрлер де қолайлы (шалғынды
феску, жайылымдық қара бидай шөптері, кәдімгі тарақ, бидай шөптері,
шалғынды Түлкі, бидай шөптері және т.б.).
Көгалдарды жасау үшін қолданылатын шөптердің ең көп таралған
түрлері: шалғынды көгілдір шөп, жайылымдық қара бидай шөптері, қызыл
феску, Өркен қашу. Бұл шөптердің әртүрлі сипаттамалары оларды белгілі бір
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пропорцияда араластырған кезде кез-келген топырақ-климаттық жағдайда
сапалы көгалдар алуға мүмкіндік береді.
Шалғынды блюграсс-әдемі тығыз шөпті құрайтын тамырлы
борпылдақ өсімдік ылғалды жерлерде жақсы өседі, бірақ су тасқынына
төзбейді. Топыраққа аз талап етіледі, бірақ олардың жоғары қышқылдығына
төзбейді. Ол қатал қысқа төтеп бере алады, өйткені ол резервтік қоректік
заттарды тамырларда ғана емес, сонымен қатар жер асты қашуында да жинай
алады, бұл оның ерте көктемгі өсуін қамтамасыз етеді. Беткейлерді
көгалдандыру үшін Қызыл феску қоспасында ұсынылады.
Жайылымдық қара бидай шөптері-борпылдақ бұта өсімдігі - өте тез
өседі (әсіресе суарудан кейін) және тығыз шырынды шөп жамылғысын
құрайды. Бұл түрдің сорттары құрғақшылыққа шыдамайды, сонымен қатар
ұзақ су тасқынына және жер асты суларының жақын орналасуына төзбейді.
Жайылымдық қара бидай ылғалмен қамтамасыз етілген жерлерде жақсы
өседі, ауыр топырақтарда нашар дамиды. Спорттық көгалдар мен шөп
қоспаларын жөндеудің негізгі компоненті.
Феску қызыл. Көгал шөп қоспаларында осы түрдің тамырлы сорттары
қолданылады. Зауыт топырақ-климаттық жағдайларды қажет етпейді, тіпті
қоректік заттар мен ылғалмен нашар қамтамасыз етілген топырақтарда өседі.
Қызыл фескудің әртүрлі сорттары "проблемалы" аудандардағы көгалдардың
құнды компоненттері болып табылады.
Дала өркені-арамшөптердің дамуын тежейтін, сойылатын қашу арқылы
тез өсетін көгал шөп қоспаларының құрамдас бөлігі. Бұл түр борпылдақ
сазды және құмды сазды топырақтарда жақсы дамиды және құрғақшылыққа
шыдамайды, өйткені ол таяз тамыр жүйесін құрайды. Дала өркені басқа
түрлерден өте кішкентай тұқымдармен ерекшеленеді [284].
10.5.2.Көгалдарға топырақ дайындау. Көгал тұқымын себу
Көгал шөптерінің тұқымын қар ерігеннен кейін (сәуірдің аяғы –
мамырдың басы) және сенімді жылы мезгілдің соңына дейін (әдетте қазан)
отырғызуға болады. Кейінгі кезеңде көгалдарды себу ұсынылмайды, өйткені
өсімдіктердің қыстауға дейін толық өсуіне уақыт болмайды, нәтижесінде
көктемде егін егуге немесе тіпті көгалдарды қайта егуге тура келеді.
Көгал шөптерін себудің ең қолайлы кезеңі-сәуір айының соңы-мамыр және
қыркүйек-қазан айының басы. Егер жаңа құнарлы топырақ әкелінсе, егуден
1-2 апта күту керек. Топырақ төгілгеннен кейін 3-4 сағат күтіңіз, содан кейін
көгалдар себіңіз. Егер көгал шөптерін егу жазда жүргізілсе, жаңбырлы
бұлтты күндерді күту керек. Оны суарумен асыра алмаңыз. Пайда болғанға
дейін-күн сайын суару, содан кейін аптасына 1 реттен көп емес. Көгалдарды
алғашқы кесу шөптің биіктігі шамамен 15 см болған кезде жасалады.
Көгалдарды отырғызбас бұрын, дренаж жүйесін құру керек, егер
қарастырылған болса, электрмен жабдықтау жүйесі және жер асты суару
жүйесі. Көгалдардың мінсіз көрінуі үшін топырақты тегістеу керек. Жер үсті
суларының ағынын жеңілдету үшін көлбеу 1-3% болуы мүмкін. Көгалдардың
үлкен ауданы Үлкен көлбеу болуы мүмкін, бірақ 30% - дан аспайды.
Көгал шөптеріне топырақ дайындау.Арамшөптерді жою Достық
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көшеттерді қамтамасыз етеді, көгалдардың көрінісін жақсартады және одан
әрі күтімді жеңілдетеді.
Арамшөптерді жою әдістері:
Мұздату-бұл қыста арамшөптердің жер асты бөліктерінің өлімі. Мұны
істеу үшін күзде топырақты терең қазу қажет.
Асфиксия - арамшөптерді таяз тереңдікте бірнеше рет кесуге
негізделген ұзақ әдіс (2-3 жыл бойы тырмалау), тамырдың сарқылуы арқылы
нәтижеге қол жеткізіледі.
Арандату - екі аптаға дейін егуге дайындау қажет топыраққа, ал пайда
көптеген тұқымы арам шөптерді жүргізеді бет қабатын қопсыту, осылайша
губя олардың.
Мульчирование-арамшөптерді жарықтан айыратын топырақты жабу.
Ол үшін піскен компост жақсы үйлеседі, ал ағаштар мен бұталардың астында
ұсақталған қабығы бар.
Жаңа топырақ - ең тиімді, бірақ уақытты қажет ететін және қымбат
әдіс. Ескі топырақты алып тастау және дренаж жүйесімен жаңа топырақ
төсеу - топырақ 30 см тереңдікке алынып, қабаттарға салынады: қиыршық
тас, құм және чернозем, ал үстіне көгалдар төселген немесе көгал шөп
қоспасының тұқымдары себілген.
Гербицидтер - арамшөптерді емдеу олардың белсенді өсу кезеңінде
жүргізілуі керек, бірақ олар механикалық зақымдалмауы керек. 5-10 күн
ішінде гербицид өсімдіктің бүкіл аймағына таралады және 20-30 күннен
кейін өсімдік толығымен өледі. Препараттың әсерінен шамамен 15 күн өткен
соң, жерді өңдеуге болады. Егер көктемде көгал шөптерін егу жоспарланса,
гербицидтер күзде жақсы қолданылады.
Топырақ беті астында көгалдарға қажет теңестіруге болмауға тиіс,
бірде-бугров, бірде-шұңқырсыз. Нәтижесінде шұңқырларда су жиналады, бұл
шөптің сулануына әкеледі, ал түйнектер көгал шөп оратын машинаның
жұмысын қиындатады[285].
Бақылау сұрақтары
1.Көгалдардың жіктелуі.
2.Көгал шөптерінің ұзақ өмір сүруі.
3.Көгал шөптерінің топырақ құнарлылығы мен топырақ ауасына қатынасы.
4.Көгал шөптерінің жылу мен жарыққа қатынасы.
5.Топырақ ылғалдылығының көгал шөптерінің өсуіне және дамуына әсері.
6.Көгалдарға Топырақтың негізгі дайындығы.
7.Егіс алдындағы топырақты өңдеу.
8.Көгалдарды құру кезінде топырақтың реакциясын реттеу.
9.Көгал шөптерінің тұқымын себуге дайындау.
10.Көгал шөптерінің тұқымын себу уақыты.
11.Көгал шөптерінің тұқымын себу.
10.6.Бөлме өсімдіктердің көбеюі
10.6.1.Тұқымнан жасалған бөлме өсімдіктер. Тұқым себу
Тұқым дайындау. Тұқым себудің негізгі шарты-олардың балғындығы
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және аурулар мен зиянкестердің болмауы. Қаңтар-ақпан айларында тұқым
себіледі, оны өсіру үшін көп уақыт қажет. Тез өсетін тұқымдар наурыз-сәуір
айларында егіледі-егер сіз оларды ертерек отырғызсаңыз, онда көшеттер
созылып кетеді, өйткені оларда жарық жеткіліксіз болады. Тұқымдары қатты
қабығы бар қасқыржем, Камелия, пальмалар және басқа өсімдіктердің
тұқымдары отырғызу алдында өңделуі керек: тұқымдарды қайнаған суға
батырыңыз немесе оларды үш-бес күн жібітіңіз немесе тұқымның терісін
жабыңыз немесе алоэ шырынын өңдеңіз – алоэ жапырақтары зақымдалмай
25 күн бойы үш градус температурада сақталуы керек, содан кейін шырынды
сығып, оған тұқымдарды жібітіңіз. Алоэмен өңделген тұқымдар тезірек өсіп,
өсімдіктің гүлдену кезеңі ертерек келеді. Тұқымдарды кастрюльге немесе
науаларға себу керек, бұрын топырақты қайнаған сумен бір-екі рет
зарарсыздандырған. Ерекшелік-бұл Көк бұталар өсімдіктерінің тұқымын
себу.
Науаға себу. Әдетте науа
шымтезек пен саз қоспасымен
толтырылады бұл қоспасы барлық
дерлік тұқымдарға жарамды. Бөлме
өсімдіктер үшін дайын субстраттарды
пайдалану ұсынылмайды, өйткені
олардың құрамында тым көп қоректік
заттар бар, бұл тұқымның өнуін
басады. Контейнердегі жерді қатты
пластиктің
немесе
тақтаның
көмегімен тегістеу керек, содан кейін
оны аздап қысыңыз. Топырақтың
тегіс бетінде тұқымдарды біркелкі
тарату керек, содан кейін оларды
жұқа жер қабатымен себіңіз, бірақ
егер тұқым пакетінде олар жарықта болуы керек деп айтылмаса немесе олар
өте кішкентай болмаса ғана. Топырақтың үстіне себілген қабат тұқымның
қалыңдығына тең болуы керек-жерді біркелкі тарату үшін електен қолдануға
болады. Мұқият суару керек (сіз електі де қолдана аласыз), содан кейін науа
әйнекпен жабылған немесе жылыжайға орналастырылған. Температура мен
жарық мөлшері туралы ақпаратты тұқым пакетінен оқуға болады.
Кастрюльге себу. Кәстрөлде қиыршық тастан, ұсақ қиыршық тастан
және дөрекі құмнан жоғары сапалы дренаж төселуі керек. Жеңіл субстрат
үстіне құйылып, сәл қысылып, тегістеледі. Тұқымдарды кастрюльге біркелкі
тарату керек. Науаға отырғызу сияқты, тұқымдарды жерге себу керек, оның
қалыңдығы тұқымның қалыңдығына тең болуы керек. Жер шашыратқыштан
немесе төменгі суарудан суарылады (резервуардағы су деңгейі кастрюльдегі
жер деңгейінен төмен болуы керек). Субстраттың жоғарғы қабаты ылғалды
болған кезде, кастрюльді судан алып тастап, артық мөлшерін төгіп тастау
керек, содан кейін кастрюль жылыжайға салынып, целлофан пленкасымен
немесе әйнекпен жабылған. Шыныдан субстратқа дейінгі қашықтық – егер
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кішкентай тұқымдар егілген болса – 1 сантиметрге, ал үлкен тұқымдар
отырғызылған кезде-бір жарым-екі сантиметрге тең болуы керек. Тұқым
күтімі. Себілген тұқымдарды мезгіл-мезгіл төменгі суарумен суарып,
субстратты шашыратып, мезгіл-мезгіл желдетіп, жиналған ылғалдан әйнекті
сүрту керек. Мұқият болу керек, өйткені батпақтану және кептіру өте
зиянды. Тұқымдар өсіп шыққан кезде әйнекті алып тастау керек, ал өскіндері
бар контейнер жарыққа жақындайды, бірақ алғашқы екі күнде олар
шашыраңқы жарықтандыруды қамтамасыз етеді [286].
10.6.2. Көшеттердің жұқаруы. Көшеттердің тамырларын жинау
және кесу
Көшеттердің жұқаруы, қалған өсімдіктердің өсіп-өну жағдайларын
жақсарту үшін қатарлардан немесе ұялардан қажетсіз өсімдіктерді алып
тастау.
Жинау өсімдіктерді тұқыммен көбейту кезінде қолданылады. Көптеген
өсімдіктер үшін достық қашу пайда болғаннан кейін өсімдіктерді жинау
уақыты келді. Жас көшеттер басқа контейнерге трансплантацияланып,
тамырлардың ұштарын қысыңыз, бұл бүйір тамырлардың пайда болуын және
тамырлы тамыр жүйесінің пайда болуын күшейтеді. Әдетте таңдау алғашқы
шынайы жапырақтың немесе екі жапырақтың пайда болу кезеңінде жүзеге
асырылады. Жас өсімдіктер тұқым контейнерінен өткір өткір ағаш
шыбықпен Мұқият алынып тасталады, негізгі тамырдың жіп тәрізді ұшы
шамамен 1/3 қысылып, топырақ құнарлы қоспамен толтырылған бөлек
құмыраларға отырғызылады. Көптеген ұсақ тұқымды дақылдарды бірнеше
рет батыру керек (мысалы, бегония). Көптеген монокотилонды өсімдіктер
теруге тек жас кезінде ғана шыдайды. Жоқ пикировки немесе запоздалой
пикировке қалың зар вытягиваются, полегают және өлуі мүмкін. Тамыры бар
кастрюльден алынған кесек тамырлар арасындағы ескі жерді алып тастау
үшін таяқшамен Мұқият босатылады. Осыдан кейін, өткір пышақпен
команың айналасындағы ұзын тамырлардың ұштары кесіліп, барлық
кесектер ұсақталған көмір ұнтағымен себілген. Тек қалың тамырлары бар
және лобтар түзбейтін өсімдіктерде, мысалы, пальмаларда, бұталы
өсімдіктерде, орхидеяларда және т.б., тамырларды қорғау керек және тек
зақымдалған және шіріген тамырларды кесіп тастау керек. Сондай-ақ, әлсіз
тамыр жүйесін құрайтын өсімдіктердің тамырларын кесуге болмайды.
Өсімдіктерді трансплантациялау кезінде отырғызу тереңдігі өте маңызды
шарт болып табылады. Өсімдіктің дұрыс отырғызылуы үшін тамыр мойны
кастрюльдің жоғарғы шетінен 2-3 см төмен болатындай тереңдікке
кастрюльге тамыры бар кесек салу керек. Кесек пен кастрөлдің қабырғасы
арасындағы Бос орындар қоректік жердің шеңберімен біркелкі толтырылып,
оны шұңқырмен итереді. Кәстрөлдің ортасындағы өсімдік сол қолмен
ұсталады. Трансплантациядан кейін өсімдіктерді дереу суару керек.
Тамырлау кезеңінде (5-6 күн) өсімдіктер шашыратылады. Судың буланатын
аймағын азайту үшін, трансплантациядан кейін бірден бұталы өсімдіктер
аздап кесіледі, бұл трансплантацияланған өсімдіктің қалыптасуына ықпал
етеді. Тамыры бар бөлме өсімдіктерді жаңа ыдысқа мұқият
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трансплантациялау керек. Тамырдан бүкіл жер жуылады және тамырлардың
шіріген бөліктері тірі болып кесіледі. Кесектер көмір ұнтағымен себіліп,
өсімдік Жаңа тамырлардың жақсы өсуі үшін жеңіл жерге отырғызылады
[272].
10.6.3.Кесу арқылы көбейту (жапырақ, бағаналы, апикальды)
Кесу арқылы көбейту (вегетативті әдіс) бағбандар арасында ең
танымал. Кесу-бұл өсімдіктің арнайы кесілген бөлігі. Ол мүмкіндігіне ие
беруге тамыры және өсе. Гүл өсіруде кесінділердің бірнеше түрі
ерекшеленеді, атап айтқанда: сабақтар, жапырақтар, апикальды, сондай-ақ
орта.
Апикальды кесу арқылы тарату
Бұл әдіс барлық ампелді өсімдіктер
үшін, сондай-ақ төменгі және бальзамдар
үшін қолданылады. Мұндай кесуді алу үшін
жоғарғы
жағында
орналасқан
бұтақталмаған сабақтың бір бөлігі кесіледі.
Мұндай тұтқада 2-ден 4 данаға дейін
дамыған жапырақтар болуы керек. Түйіннің
астынан бір сантиметрге шегініп, кесу
керек. Дәл осы түйінде тамырлар пайда
болады. Тамырдың тезірек кетуі үшін
кесуді өсуді ынталандыратын агенттермен
(фитогормондармен) емдеу ұсынылады. Тамырлау үшін кесінділер жас
өсімдіктерге арналған жер қоспасына отырғызылады, содан кейін суарылады.
Ылғалдылықты жоғары деңгейде ұстап тұру үшін контейнер пленкамен
жабылған.
Сабақты кесу арқылы көбейту
Фикус, герань, барлық шырынды
өсімдіктер, сондай-ақ кактустар сабақты
кесу арқылы таралуы мүмкін. Кесудің
бұл түрін тек сау өсімдіктен кесуге
болады, ал кесу түйіннен сәл төмен
жасалуы керек. Мұндай сабақ 3 немесе 4
түйіндерден тұруы керек және онда
парақшалар болуы керек. Кесуге назар
аударыңыз, ол жаңа және тегіс болуы
керек. Тұтқада гүлдер немесе бүршіктер
болмауы керек. Қажет болса, төменде
орналасқан
жапырақтарды
жыртуға
болады. Тамырлау ылғал топырақта
жүзеге асырылады, оның құрамында құм көп немесе ол үшін жас
өсімдіктерге топырақ қоспасы қолданылады. Тамырлар пайда болғаннан
кейін (шамамен 3-4 аптадан кейін) өсімдіктер қарапайым жер қоспасына
трансплантацияланады. Көпшілігі черенков укореняют, жай ғана опустив
оларды стакан сумен.
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Жапырақты кесу арқылы тарату
Жапырақты кесу бұталы бегония,
глексиния, узамбара шегіргүл (сенполия),
пеперомияны тарата алады. Көбейту
сенполии
жүргізіледі
цельными
листовыми пластинами с черенками.
Өсімдіктен күшті сау жапырақты лайықты
ұзындықпен кесіп тастау керек, содан
кейін ол арнайы топырақ қоспасына
отырғызылады. Жапырақ тақтасында
қызғылт өсімдіктер пайда болған кезде
оларды бөліп, бөлек отырғызу керек. Шырынды өсімдіктер тікелей жапырақ
тақталарымен таралады. Сонымен, жапырақтың бір бөлігі стрептокарпты,
сансеверианы және глексинияны көбейту үшін қолданылады. Топыраққа
жапырақ отырғызу керек, сондықтан жапырақтың аз ғана бөлігі топырақ
бетінен жоғары көтеріледі. Жапырақ тақтасының бөлшектері тым кішкентай
болған жағдайда, олар бетіне қойылып, субстратқа аздап басылады[287].
10.6.4.Бұтаны
бөлу
арқылы
көбейту
Бұл вегетативті көбеюдің кең таралған,
қол жетімді және қарапайым әдістерінің
бірі. Ол өсімдіктердің тез қалпына
келуін және гүлденуін қамтамасыз
етеді, бірақ аздап отырғызу материалын
береді. Бұл әдіс ашық топырақтың
көптеген
шөпті
көпжылдықтарын
(қоңырау, монарда, рудбекия, флокс,
эхинацея және т.б.), кейбір мәңгі жасыл
өсімдіктерді (қасқыржем, аспидистра,
сансевиера, циперус) және гүлді
бұталарды (гидрангеа, бөртегүл) өсіру
үшін қолданылады. Трансплантация кезінде бөлу арқылы жер астында өте
өсіп келе жатқан тамырлары бар және бірнеше бүршіктері бар тамырлы
өсімдіктердің көпшілігін көбейтуге болады. Бөлінген бөлікте бүйрек пен
тамыр болуы керек. Осылайша, аспидистра, хлорофитум, сансевиера,
примула, қоңыраугүл, циперус, амарант, бамбук, Орхидея, папоротниктер,
қасқыржем және т. б. жақсы өсіріледі. Бөлу-өсімдіктердің көбеюінің
вегетативті әдісі. Процестер үлкен бұтадан бөлінеді, олардың әрқайсысы
бірнеше сабақтарымен немесе розеткаларымен, жақсырақ тамырларымен.
Бөлу қыстың соңында немесе көктемнің басында, өсімдіктер өсу кезеңін
бастаған кезде жақсы жасалады. Егер сіз гүлді өсімдікті бөлгіңіз келсе,
гүлденудің соңын күтіңіз. Сіз алоэ, эчеверия, гавория сияқты жапырақты
розеткалары бар шырындар сияқты, процестер беретін немесе базаның
айналасында кішкентай бұталарды құрайтын барлық өсімдіктерді бөле
аласыз. Бромелиадтардың көпшілігі гүлді сенполия, стрептокарпус сияқты
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бөліну арқылы көбейеді.
Сабақтарын түйнектерден немесе майлы
тамырлардан алатын өсімдіктерді бөлу өте оңай. Бұл аспидистра, қасқыржем,
диффенбахия, амарант, сауда-саттық, сондай-ақ папоротниктер сияқты сәндік
жапырақты өсімдіктерге қатысты. Бұлбұл өсімдіктер бөлу арқылы таралады,
ал балалар ұйқысыз кезеңнің соңында бөлінеді [287].
10.6.5.Жас шамдармен көбейту
Шамдар хиппеаструм, зефиранттар, гименокаллис, кливия және т. б.
сияқты бұлдыр өсімдіктерді таратады. Жас балалар шамдары ескі шамның
таразыларында орналасқан бүршіктерден пайда болады. Кейін біз
балаларымызды құрылады меншікті тамырлары, олардың абайлаңыз
туғаннан от ана пияздар және адамдарды отырғызады жекелеген
құмыралар.Оларға күтім жасау ересек өсімдіктермен бірдей[287].
10.6.6.Тамыр
ұрпақтарымен
көбейту
Ұрпақтар
бұлдыр
және
бромелиадты, сондай-ақ кактустарды
тарата алады. Аналық базадан дамып
келе жатқан аналық өсімдік-бұл ұрпақ.
Мұндай өсімдіктер жақсы дамығаннан
кейін, олар анадан өткір пышақпен
немесе қолмен бөлініп, негізгі гүлге
жақын кесуге тырысады. Бөлінген
ұрпақтардың өз тамырлары көп екеніне
көз жеткізу керек. Бөлінген ұрпақ жеке
кастрюльге отырғызылады және оған күтім шламмен бірдей қамтамасыз
етіледі. Аналық Бұлбұл өсімдікте кішкентай шамдар пайда болады. Оларды
мұқият бөліп, бөлек контейнерге салу керек. Олардың гүлденуі, әдетте, 1
немесе 2 жылдан кейін пайда болады [287].
10.6.7.Ауа қабаттарымен көбейту
Қабаттау арқылы сіз Шырмауық,
хлорофитум және басқалары сияқты
ұзын өсінділері бар бұйра, сондай-ақ
ампелозды өсімдіктерді тарата аласыз.
Көбеюдің бұл түрі жас өсімдіктің
аналық өсімдіктен бөлінбейтіндігімен
ерекшеленеді. Өскіндер өте ұзын
өсінділерде пайда болғаннан кейін, олар
арнайы жер қоспасының бетіне сым
немесе түйреуіш көмегімен түзетуге
тырысады. Тамырлау өте тез жүреді.
Жас өсімдік тамыр жүйесі пайда болған
кезде бөлініп, өзі өсе бастайды.
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10.6.8.Вакцинация арқылы көбейту, егілген
өсімдіктерге күтім жасау
Бөлме өсімдіктерді егу. Үшін
размножать және дәріптеу өсімдіктер
придумано көптеген жолдары. Ең танымалвакцинация. Бұл әдістің мәні-қалаған
өсімдікті басқасына, негізінен сәндік және
жабайы емес, тамырлау. Осылайша,
мысалы, шотландтық раушан жамбасына
егілген бақшаға өрмелеу раушаны, әйтпесе
- (жабайы раушан) ақыр соңында талдың
бұтақтарына
ұқсайтын
бұтақтардан
кішкентай гүлдер шығарады. Вакцинация
тамыры қиын өсімдіктер үшін қолданылады.
Оларға мыналар жатады: раушан, азалия, кактус, камелия,
рододендрон, цитрус.
Осы манипуляция арқылы раушанның стандартты формасын, жылау
формасын немесе ергежейлі өсімдікті өсіруге болады. Қор-бұл егілген
өсімдік. Егу-бұл сәндік өсімдіктің бір бөлігі, ол сіз соңында алғыңыз келеді.
Вакцинацияланған өсімдік келесідей көрінеді:оның жоғарғы бөлігі сәндік;
төменгі бөлігі жабайы өсімдіктен. Төменгі бөлігі өсімдіктің жақсы өсуі мен
қоректенуінде маңызды рөл атқарады, сонымен қатар өсімдікті аурулардан
қорғайды. Вакцинация өсімдікті жасарту және гүлдену мен өнімділікті реттеу
үшін жасалады. Зауыт жаңа жағдайларға бейімделгенде, вакцинация оған да
зиян тигізбейді. Мысалы, батпақтану салдарынан патогендік микробтарды
жұқтырған кактусты оның жоғарғы бөлігінің көмегімен бейімделген кактусқа
егуге болады және осылайша оны құтқаруға болады.
Үйді сәтті егу үшін оған әсер ететін бірнеше негізгі факторларды
ескеру қажет:
 Дәнді және тамырдағы сау өсімдікті таңдау.
 Вакцинацияның дұрыс әдісі.
 Қажетті құралдар мен материалдардың болуы.
 Жыл мезгілін таңдау.
Вакцинация өсімдіктің қоректік заттарды жеткізуші ретінде қызмет
ететін бөлігінде жасалады. Бұл әдетте Діңгек немесе бұтақ. Бұл ескі өсімдік
пен жаңаның арасында жүреді, нәтижесінде олар біртұтас тұтасады, ал негізгі
өсімдік Жаңа қасиет немесе қасиет алады. Кесу егу алдында және ертерек
емес кесіледі. Бұдан әрі жойылады парақтар және қойылады суды күтуде
прививания.
Өсімдіктерді егудің негізгі әдістері
Оқушыларды өсімдік болады басқалармен тәсілдерін. Сияқты әдістер
көп қолданылады:
Окулировка (екпе почкой) – почку срезают саны аз қабық және
вставляют қайшы оқпан подвоя.
Шламмен егу жоғарыда сипатталған әдіс сияқты жүреді, тек бүйректің
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орнына кесу алынады.
Бөлуде-кесу көлденең және тігінен тамырға жасалады, содан кейін
бөлінеді. Бұрын сына арқылы кесілген бірнеше кесінділер пайда болған
саңылауға салынған. Әрі қарай, егілген жер дәке таңғышымен, ал үстіне
таспамен оралған. Мұндай егу кактус және қылқан жапырақты немесе бұта
сияқты өсімдіктер үшін қолданылады.
Қиғаш егу-бірдей мөлшердегі екі өсімдік (егу және тамыр) бір
бұрышпен кесіледі. Содан кейін олар бір-бірімен тығыз қысылып, бір нәрсені
қатайтады.
Жоғарыда аталған әдістердің бірімен егілген өсімдік жылы, жеткілікті
жарықтандырылған жерге орналастырылады. Суару қалыпты, бірақ тұрақты
болуы керек. Жаңа егілген өсімдікке Белсенді күн сәулесін түсіру
ұсынылмайды. Егер егу сәтті болса, онда егу және қор екі апта ішінде өседі.
10.6.9.Бөлме өсімдіктерге күтім жасау
Бөлме өсімдіктерге күтім жасау, ең алдымен, оларды ұстаудың белгілі
бір шарттарын сақтаудан тұрады. Бұл жағдайлар әртүрлі дақылдар үшін әр
түрлі, бірақ барлық бөлме өсімдіктерге күтім жасаудың ортақ тұстары бар.
Барлық бөлме өсімдіктер үнемі күтімді қажет етеді: суару, бүрку, шаңды
кетіру, үстіңгі киім.
Бөлме өсімдіктерді суару екі жолмен жүзеге асырылады: топырақ
айналымы арқылы суару және паллет арқылы суару. Өсімдікті суару қажет,
өйткені жердегі кома кебеді.
Шаңды кетіру үшін әдеттегі көбік жөке мен су қолданылады. Парақты
шаңнан тазарту үшін, басылған кезде Парақ сынбауы үшін оны астыңғы
жағында ұстау керек.
Өсімдіктерді бөлме температурасында сумен шашыратыңыз. Бүрку
кезінде сіз бөлме өсімдік жапырақтарының жоғарғы және төменгі жағын
ылғалдандыруға болады. Өсімдікте су неғұрлым көп болса, өсімдік
айналасындағы ылғалдылық соғұрлым ұзақ болады. Гүлді өсімдіктерді бүрку
кезінде ылғалдың гүлденуіне жол бермеу керек, өйткені бұл гүлдің
мерзімінен бұрын құлауына әкелуі мүмкін.
Әрбір бөлме өсімдік үнемі тамақтануды қажет етеді. Дүкендерде
тыңайтқыштардың екі түрін сатып алуға болады: құрғақ тыңайтқыштар және
сұйық. Сұйық тыңайтқыштар тамыр мен тамырдан тыс болып бөлінеді.
Тамыр тыңайтқыштарымен ұрықтандыру кезінде ерітінді өсімдіктің
жапырақтары мен сабақтарына түспеуін қамтамасыз ету керек [288].
Бақылау сұрақтары
1.Гүлді және сәндік өсімдіктерді таратудың қандай әдістері бар?
2.Қандай тәсілдері, себу алдында өңдеу, тұқым бар? Тұқым себуге қалай
дайындалады?
3. Бұл пикировка және оны қалай жүргізеді?
4. Вегетативті көбеюдің қандай әдістерін білесіз?
Гүл дақылдарының қандай түрлері бұталарды, түйнектерді, баданаларды,
қабаттарды кесу арқылы таралады?
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5.Вакцинация дегеніміз не? Гүлді-сәндік өсімдіктерді көбейту үшін
қолданылатын егудің негізгі түрлері туралы айтып беріңіз.
6.Бөлме өсімдіктерді суару және тамақтандыру ережелері туралы айтып
беріңіз.
Практикалық жұмыс
1.Гүл өсіру жағдайында өсімдіктерді вегетативті түрде таратыңыз:
1) сабақты кесу (раушан, филодендрон және т. б.).);
2) жапырақты кесінділер (бегония, сансевьер, узамбара шегіргүл);
3) бұтаның бөлінуі (жыланқияқ, флокс, хлорофитум, қасқыржем және т. б.);
4) көлденең қабаттар (раушан);
5) бүршік (раушан);
2. Операциялардың реттілігін сызыңыз және жазыңыз.
3.Өсімдіктердің тамырлануы мен өмір сүруінің динамикасы мен сипатын
ескеріңіз.
10.7.Бөлме өсімдіктерді өсіру.
10.7.1.Сәндік жапырақты бөлме өсімдіктер
Сәндік жапырақты бөлме өсімдіктерге жалпы белгілері бойынша бір
топқа біріктірілген 150-ден астам сорт кіреді: әдемі, керемет жапырақтардың
болуы. Бұл өсімдіктер жылына 1-2 рет гүлдейді, бірақ көптеген түрлердің
гүлдері ерекше тартымдылығымен ерекшеленбейді. Жапырақты түрлердің
өзі кез-келген интерьердің әшекейі болып табылады, көбінесе Гүлдену
үлгілері үшін керемет фон болады. Сәндік жапырақты өсімдіктерге әртүрлі
пішіндегі, мөлшердегі және көлеңкедегі қызықты және тартымды
жапырақтары бар үлкен гүлдер тобы кіреді. Жапырақ тақталарының түсі
әртүрлі: бай жасыл, сары, қызыл, күлгін, күлгін. Кейбір түрлерде
жапырақтардың көлеңкесі жарыққа немесе жыл мезгіліне байланысты
өзгереді. Жапырақтары Dracaena, monstera немесе бегония сияқты үлкен
болуы мүмкін. Нефролепис папоротнигі, Бенджамин фикусы және
қасқыржем сияқты басқа түстерде жапырақтары кішкентай, бірақ тартымды
емес. Жапырақ тақталары өте ерекше формада болуы мүмкін: қатты бөлінген,
лоб тәрізді, ойықтары, толқынды немесе жиектері бар. Сәндік жапырақты
өсімдіктер Гүлдену түрлерімен салыстырғанда жарықтандыру жағдайларына
аз талап етеді. Бірақ олар үшін уақтылы және біркелкі суару, температура
мен ылғалдылық өте маңызды. Дұрыс емес күтім жапырақтардың ұштарын
кептіруге және қараңғылауға әкелуі мүмкін. Көбінесе сәндік көрініс қоректік
заттардың жетіспеушілігінен жоғалады. Жапырақты жабық гүлдердің ішінде
ерекше тартымдылығы үшін ашық жапырақты жапырақтары бар үлгілер
және сызықтармен немесе дақтармен, сары, кілегей, күлгін немесе ақ
жолақтармен безендірілген түрлі-түсті жапырақтары бар гүлдер ерекше
бағаланады. Мұндай түрлі-түсті өсімдіктер вариегат деп те аталады.
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Түрлі (вариегат) өсімдіктер
Түрлі өсімдіктер өте сәндік және гүл
өсірушілер өте жоғары бағалайды.
Күтім ерекшеліктері.
Түрлі-түсті жабық гүлдер дұрыс күтімді
қажет етеді: жарықтың, температура мен
ылғалдылықтың
қолайлы
деңгейін
қамтамасыз ету. Сондай-ақ, өсімдіктердің
дамуы мен өсуіне топырақ қоспасының
құрамы, қоректік заттардың болуы әсер
етеді. Жарықтандыру.Көптеген түрлер
жарқын таралған жарықты жақсы көреді.
Түскі уақытта бұл өсімдіктерді көлеңкелеу керек. Жарықтандыру
жағдайларын сақтамау түрлі-түсті жапырақ тақталарының толығымен жасыл
түске айналуына әкеледі.
Температура режимі. Өсімдіктер таңдаған температураға байланысты
олар үш топқа бөлінеді:
• суыққа төзімді-қыста олар температураны 8-12° C дейін төмендетуді
қажет етеді (олеандер, пальма ағаштарының кейбір түрлері, хосттар,
агавалар);
• кез келген оң температурада өсетіндер (фикус, драцена, тресканция);
• термофильді-жыл сайын шамамен 25° C температурада, төмен емес
(Кения, құрма пальмасы) ұстау керек.
Суару және ылғалдылық.Көктемде және жазда өсімдіктер мол
суарылады, бірақ топырақтың жоғарғы қабаты 5 см қалыңдығына
кептірілгеннен кейін ғана. Қыста суару жиілігі төмендейді. Суару
арасындағы топырақтың ылғалдылығын сақтау үшін дымқыл мүк,
кеңейтілген
саз
немесе
қиыршық
тастар
кастрюль
науасына
орналастырылады. Ауа тамырларын құрайтын өсімдіктер үшін ылғалды
субстраты бар табақтың болуы әсіресе маңызды – филодендрондар, монстер.
Өсімдіктер ылғалды ауаны жақсы көреді. Оларды аптасына 2 рет жұмсақ
сумен шашыратып, 7-10 күнде бір рет жапырақтарды сүрту керек.
Топырақ. Топырақ жеңіл және кеуекті болуы керек, ауа мен суды
жақсы өткізеді. Сондай-ақ, топырақ ылғалға төзімді болуы керек, ылғалды
жақсы сақтайды. Түрлі-түсті сәндік жапырақты түрлерді отырғызу үшін Сіз
арнайы дайын топырақты сатып ала аласыз немесе топырақ құрамын өзіңіз
дайындауға болады:шымтезек топырағы (6 бөлік); жапырақты топырақ (2
бөлік); шымтезек субстраты (2-3 бөлік); дөрекі құм (1 бөлік).
Топырақты дайындағаннан кейін оның қышқылдығын лакмус
сынағымен тексеру керек. Бұл өсімдіктерді өсіруге арналған қоспасы
бейтарап болуы керек (рН 6.0 – 7.0).
Қосымша азықтар.Вариегаттар жақсы жауап береді:
1. минералды тыңайтқыштар-Нитрофоска, нитроаммофоска (әр 2-3
апта сайын белсенді өсу фазасына енгізіледі);
2. қоректік заттардың баяу шығарылуымен түйіршікті минералды
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тыңайтқыштар;
3. ағаш күлінің сұйылтылған инфузиясы (топырақ қоспасының
қышқылдығын азайту үшін топырақта шымтезек болған кезде айына бір рет
қолданылады).
Азот тыңайтқыштарының артық болуымен жапырақ тақталары түрлітүсті жоғалтуы мүмкін.
Ашық өсімдіктер.
Ашық өсімдіктердің басты ерекшелігішексіз таңдандырғыңыз келетін көптеген
кішкентай, өте әдемі бөлшектердің
болуы. Ең танымал ашық жұмыс түрлеріпапоротниктер. Бірақ бұл топқа жапырақ
тақталарының күрделі өрнекті құрылымы
бар басқа түрлер, кішкентай жапырақты
гүлдер, ең жақсы сабағы бар өсімдіктер
жатады. Күтімге келетін болсақ, бұл топ
үшін жалпы ережелер жоқ, өйткені әр
түрлі құрылымды, мінезді және өсу формасындағы өсімдіктер ашық
жұмыстарға жатады. Әр түрдің жарықтандыруға, суаруға, температураға,
ылғалдылыққа және басқа ұстау жағдайларына қойылатын талаптары әр
түрлі болады.
Жалпы түрлері.
Ашық өсімдіктер тобы өте кең, бірақ кейбіреулері үйдегі гүл өсіруде
басқаларға қарағанда көбірек кездеседі.
Корокия котонейстер. Биіктігі 30-дан 80 см-ге дейін жететін сфералық
тәжі бар тығыз бұталы бұта. Ажурность растению мән береді ирек өсіп келе
жатқан майда бұтақтары, переплетающиеся бір-бірімен. Уақыт өте келе
қалың ақ жиегі бар жас бұтақтар қараңғыланады, бірақ ашық сұр бұлттың
бейнесі сақталады. Корокияның жапырақтары өте кішкентай, үстінде өте
қараңғы, ал төменде ақ түсті.
Үй (жабық) папоротник. Өсімдіктердің кең тобы, олардың арасында
ықшам классикалық түрлер де, үлкен экзотикалық үлгілер де бар. Көбінесе
гүл өсірушілер адиантум (Венера шашы), селагинелла, нефролепис, даваллия,
пеллет, птерис өсіреді.
Гревелла.Қара-жасыл жылтыр, күміс немесе қола жабындымен,
жапырақ тақталарымен жабылған ағаш тәрізді өсімдік. Кружевтің әсері
жоғары деңгейде бөлінген жапырақ тақталарымен жасалады. Бөлме
жағдайында ағаш 50 см-ден 1,5 м-ге дейін жетеді, ал табиғатта гревелла 50 мге дейін өсе алады. Гревелла көршілікке шыдамайды және айналасында көп
бос орын қажет. Әдетте ол кең бөлмелерде, кеңсе бөлмелерінде және
вестибюльдерде еденге орналастырылады [289].
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Корокия котонейстер

Үй (жабық) папоротник

Ашық гревелла

10.7.2.Әдемі гүлденген бөлме өсімдіктер
Сәндік Гүлдену-бұл мезгіл-мезгіл гүлдейтін және әдемі гүлдеріне
байланысты гүл өсірушілер өсіретін өсімдіктер. Барлық сәндік гүлді
өсімдіктер бір-бірінен ерекшеленеді. Олардың гүлдері әртүрлі пішіндерге,
түстерге, иістерге ие. Кейбіреулері тек жазда гүлдейді, басқалары-керісінше,
қыста. Кейбіреулерде Гүлдену ұзақтығы бір күнге созылады, ал басқа
түрлердің гүлдері педункулада бірнеше ай бойы сақталады.
Бегония.Ол соншалықты гүлдейді, бұл бегония — begonia semperflorens
латын атауында көрініс тапты. Ол "бегония
әрдайым
гүлдейді"деп
аударылады.
Қамқорлықпен бегония жыл бойы үзіліссіз
гүлдейді. Бегония жарық сүйетін, топырақ пен
температура жағдайларына бейім емес. Жазда
оны балконға шығарып, оны түнде қауіпсіз
қалдыруға болады. Бегонияны отырғызу да өте
қарапайым: сабақты кесіп, оны суға салыңыз.
Бірнеше күннен кейін кесу тамыр алады, содан
кейін оны кастрюльге отырғызуға болады. Бегонияны бұталы ету үшін оны
кесуге болады.
Камелия.Камелия тұқымдасы (Camellia) шай
тұқымдасына
тікелей
байланысты.
Натуралист және діни қызметкер Г. И.
Камелиус бұл өсімдіктерді Филиппиннен
Еуропаға бірінші болып әкелді, содан кейін
олар осы лайықты адамның есімімен аталды.
Эллиптикалық немесе овоидті пішінді
қарапайым жылтыр жапырақтар жанасуға
былғары болады. Жапырақтары бар және
ұштары бар және олар бөлек немесе 2 немесе
3 дана өседі. Гүлдер көптеген стамендерге ие
және қызғылт, қызыл, ақ түстермен боялған,
сонымен қатар түрлі-түсті формалар да бар.
Өте керемет гүлдер мен жапырақтары бар өте
сәндік түрлер бар. Үйде Камелия жақсы күтіммен өседі, дамиды және қалыпты
шектерде гүлдейді, сонымен қатар жеміс бере алады. Әдетте, тұқымнан өсетін
камелиялар ата-аналық өсімдіктің белгілерін сақтамайды, осыған байланысты
шламмен көбейту ұсынылады.
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Антуриум. Антуриум зауыты (Anthurium) Ароид тұқымдасының бөлігі болып
табылады және осы тұқымның көптеген
түрлері эпифитті өсімдіктер болып табылады.
Антуриумның атауы екі грек сөзінен тұрады:"
антос"," гүл "және" oura " ― "құйрық". Бұл
гүлдің құрылымына байланысты, өйткені ол
төсек жапырағы бар құлақпен ұсынылған. Гүл
түрлі реңктерде боялуы мүмкін, мысалы: ақ,
көк, қызыл және басқалары. Былғары
жапырақ тақталарын бөлуге немесе тұтас,
өрнегі немесе монохроматикалық, үлкен
немесе кішкентай (түріне және алуан түріне
байланысты) бөлуге болады. Ол ақпан айында
гүлдейді, ал қараша айында гүлдейді. Ол көп
мөлшерде жарқын таралған жарықты және тікелей күн сәулесінен қорғауды
қажет етеді. Көктем-жаз мезгілінде - 22-ден 28 градусқа дейін, қыста-16
градус. Бүршіктердің төселуін ынталандыру үшін, демек, керемет гүлдену
үшін, 1,5–2 ай бойы ұйқысыз кезеңде өсімдік салқын болуы керек (14-тен 16
градусқа дейін). Күтімнің барлық ережелерін сақтай отырып, бұта өсірушіні
мамырдың соңғы күндерінен бастап қыркүйектің басына дейін керемет
гүлдерімен қуантады. Бұл жағдайда антуриум Андре будандарының бір
бөлігі жыл бойы дерлік гүлдей алады. Ұзақ және сәнді гүлдену үшін, қурай
бастаған гүлшоғырларды уақтылы кесіп тастау керек. Осының арқасында
бұта оларға күш жұмсамайды, бірақ оларды жаңа гүлшоғырларды дамытуға
бағыттайды[291].
10.7.3.Лиана өсіру
Лианалар-жіңішке икемді сабақтарымен тез өсетін тропикалық
өсімдіктер. Табиғи жағдайда олар ағаштарға жабысып, жарыққа жетеді, ал
бөлме мәдениетінде сіз арнайы құрылымдарды тірек ретінде қолдана аласыз
немесе өсімдіктердің сабақтарын дұрыс бағытта байлай аласыз. Жүзімдер тік
беттерді, бұрыштарды және қажет болған жағдайда қабырғалардағы
ақауларды безендіру үшін қолданылады. Бұл жүзімнің ішінде жылдық және
көпжылдық, сәндік-жапырақты және гүлді, кішкентай жапырақты және үлкен
жапырақты, мәңгі жасыл және жапырақты. Кейбіреулерінде шөпті сабақтар
бар, ал осы топтың басқа өсімдіктерінде қашу жасына қарай тегістеледі.
Сойғыштар тірекке бекіту әдісімен де ерекшеленеді:
• сорғыш шыныаяқтардың тірегіне жабысатын тіректер;
• усиконосные, яғни оплетающие тірекке видоизмененными жапырағы
(усиками);
• бүйір қашу көмегімен өрмелеу, өрмелеу; тамырға өрмелеу, тамырға
жабысу.
Бөлме мәдениетінде, әдетте, көпжылдық шырмалғыш мәңгі жасыл
жүзімдер өсіріледі.
Ең танымал өсімдіктер: Хоя, скиндапсус, монстера, филодендрон,
Шырмауық, сингониум[292].
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10.7.4.Жеміс бөлме өсімдіктер
Бүгінгі күні үйде сәндік жабық, әртүрлі субтропикалық, тропикалық,
жапырақты және мәңгі жасыл жеміс өсімдіктері ретінде өсіруге болады. Бұл
топқа барлық цитрус жемістері, Анар, кофе ағашы, фейджоа, бұталар,
авокадо, ананас және т. б. кіреді. Оларды бөлмеде сәтті өсіру үшін сіз
өсімдіктердің ботаникалық және биологиялық ерекшеліктерін, олардың
жарыққа, ылғалдылыққа, жылу мен топыраққа қойылатын талаптарын
білуіңіз керек.
Лимон. Отаны-Үндістан, Қытай және
Тынық мұхиты тропикалық аралдары. Лимон
(лат. Citrus × limon) - Рутовые тұқымдасының
цитрус тұқымдас ағаштарының гибридті түрі.
Бұл кішкентай мәңгі жасыл жеміс ағашы немесе
бұта, жайылған немесе пирамида тәжі және
икемді тікенді бұтақтары бар. Қабығы сұрғылт,
көпжылдық бұтақтарда сәл сынған және жасыл
немесе қызғылт-күлгін, бір жылдық қашу үстінде
тегіс, әдетте тікенектермен, оларсыз сирек
кездеседі. Табиғи жағдайда өсімдік лимон
биіктігі 5 м жетеді. Ағаштар 45 жасында
кездеседі.
Жапырақтары былғары, жасыл, ұзындығы 10-15 см, ені 5-8 см, жылтыр,
жоғарғы жағында жылтыр және төменгі жағында ашық-жасыл және күңгірт,
тұтас, жиектелген, жарықта қараған кезде нүктелі (эфир майының мөлдір
контейнерлерінен), кең сопақша немесе ұзын-оваталық, екі ұшында қысқа (1ден 1,8 см-ге дейін), қанатсыз немесе қанатты (өсу өсінділерінде)
жапырақшалар, жапырақтың түбінде айтарлықтай артикуляциясы бар әдетте
3 жылда бір рет түсетін жазбалар.
Гүлдер лимон құрылады пазушные, жеке немесе жұппен отырып,
неяснозубчатой үстінде және пятичленным венчикпен. Жапырақтары таза ақ
немесе сәл кремді, сырты қызғылт немесе күлгін, қатты иілген, жалаңаш,
нәзік хош иісі бар.
Жемісі ұзындығы 6-9 см, диаметрі 4-6 см, гесперидиум оватасы немесе
сопақша, екі ұшына дейін тарылған, жоғарғы жағында емізігі бар, ашық
сары, эфир майы бар көптеген бездері бар түтікшелі немесе шұңқырлы
қыртысы бар. Бірнеше ұялары бар жемістің ішкі бөлігі. Тұқымдар овоидті,
сары-жасыл немесе ақ, жасыл түске боялған.
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Анар. Анар ағашы (лат. Punica) Дербенниковтар тұқымдасының бұталары
мен кішкентай ағаштарының тұқымы. Осы
тектегі өсімдіктердің жемістері Анар деп
аталады. Отаны-Батыс Азияның құрғақ
аудандары, Балқан түбегі, Закавказье.
Латын тілінен аударылған тұқымның атауы
пуник, Карфаген дегенді білдіреді және
Ежелгі Римге гранаталар Карфагеннен
әкелінгендігімен байланысты. Анар орысша
атауы латынның granatus (түйіршікті)
сөзінен шыққан.
Үйде қарапайым Анардың ергежейлі формалары қолданылады (Punica
granatum Nona), олар биіктігі 1 м-ден аспайды. Зауыт бөлме мәдениетіне
жақсы сәйкес келеді, ұзақ гүлдейді және жағымды дәмі бар миниатюралық
жемістерді байлайды.
Бұл үлкен ашық қызыл гүлдермен (қарапайым немесе терри) сұр-қоңыр
қабығы бар кішкентай жапырақты ағаш немесе бұта. Көптеген кішкентай
жылтыр жапырақтары ұзын пішінді және бозғылт жасыл түске ие. Терри
шыныаяқтары тығыз жиналған толқынды жапырақтары бар букет түрінде
болады. Жапырақтары ашық қызыл немесе қызғылт, сирек сары немесе ақ.
Жеке гүлдер үлкен пісетін жемістерге іргелес, күздің аяғына дейін пайда
болады. Жапырақтардың толық немесе ішінара құлауынан кейінгі ұйқысыз
кезең, әдетте, жабық анарда қысқа болады.
Гүлдер анарда күшті, жылдық қашу
ұштарында ғана қалыптасады, нашар
дамыған бұтақтар гүлдемейді. Тудыруы
қашу өсуі, олардың қысқаша обрезают
алдында өсу. Қысқа педикельдегі гүлдер
негізінен екі түрге бөлінеді: жемісті үлкенірек (диаметрі 5 см - ге дейін), құмыра
тәрізді, ұзын пестламен; жеміссіз-қысқа
пистилеті бар кішкентай қоңырау тәрізді,
жемістер байланбайды.
Baby гранаты-биіктігі 30-дан 50 см-ге
дейін өте әдемі бөлме өсімдік. Бұл әсіресе
гүлдену кезінде тартымды, бүкіл бұта күзде
кішкентай анарларға айналатын көптеген
қызыл-қызыл гүлдермен жабылған кезде.
Бір қызығы, бүкіл вегетация кезеңінде ағашта гүлдер, аналық бездер мен
жемістер бір уақытта пайда болады, бұл өте әдемі.
Үйде өсіру және күтім жасау. Зауыт жарық сүйетін, жазда Көлеңкесіз
жарықты жарықтандыруды қажет етеді. Жарықтың жетіспеушілігімен Анар
гүлдемейді. Оған қамқорлық жасау қиын емес: жазда суару мол, қыста қалыпты; жазда айына 2-3 органикалық тыңайтқыштармен тыңайтқыш.
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Ол тез өседі және күзге қарай гүлдейді, бірақ бірінші жылы келесі жылға күш
жинау үшін бүршіктерді жұлып алған дұрыс. Көптеген бүршіктер бар,
сондықтан Анар ұзақ және мол гүлдейді, бірақ гүлдердің негізгі бөлігі бедеу.
Анар көп болуы үшін Гүлдерді қолмен тозаңдандыру керек, тозаңды гүлден
гүлге, тіпті бір өсімдіктен екіншісіне ауыстыру керек. Анар жемістері
желтоқсанның аяғында - қаңтардың басында піседі. Өсімдік неғұрлым үлкен
және күшті болса, соғұрлым көп болады, ал орта есеппен екі жасар бұтада 5тен 8 данаға дейін болады.
Климаттың өзгеруімен ағаш жапырақтарды тастай алады. Оған 1-2
айлық демалыс кезеңі қажет. Бұл уақытта өсімдікке салқын бөлме қажет,
онда температура 0° C-тан +5° C-қа дейін. "қыстағаннан" бір жарым ай өткен
соң, өсімдік жылы жарық бөлмеге ауысып, суарыла бастайды, бүршіктері
гүлдейді, ал анар жаңа жасыл жапырақтармен керемет киінеді. Ұйқысыз
кезеңнен кейін Анар жақсы өседі, гүлдейді және жеміс береді. Бірақ егер
Анар жылы бөлмеде болса, ол жапырақтарды тастамауы мүмкін. Жазда
зауытты балконға немесе бақшаға ауыстыруға болады, бірақ мұны біртіндеп
жасау керек және ағаштардың тәжінің астына қою керек, әйтпесе жарқын күн
барлық жапырақтарды күйдіруі мүмкін. Анар кесуге жақсы жауап береді,
сондықтан кесу мен шымшу көмегімен сіз оған кез-келген пішінді бере
аласыз[293].
Бақылау сұрақтары
1.Сіз мәңгі жасыл (жабық) гүлді және сәндік өсімдіктердің қандай топтарын
білесіз? Мысалдар келтіріңіз.
2.Бөлме өсімдіктердің әртүрлі түрлері қалай таралады? Мысалдар келтіріңіз.
3. Сіз Ароидтардың қандай өкілдерін білесіз? Оларға күтім жасаудың
ерекшеліктері туралы айтып беріңіз.
4. Лиананы тірекке бекіту әдісі ерекшеленеді.
5. Жеміс өсімдіктерін атаңыз
Практикалық жұмыс
1.Гүл өсіру шаруашылығы, ботаникалық бақ, колледждің оқу шаруашылығы
жағдайында бөлме өсімдіктердің негізгі түрлерін табиғаттан оқып,
суреттеңіз.
2.Вегетация кезеңінде олардың өсуі мен дамуын бақылаңыз (гүлденудің
басталуы мен аяқталуы, ұйқысыз кезең, жапырақтар мен қашу түзілу сипаты
және т.б.). Бақылау нәтижелерін күнделікке жазыңыз.
3.Бөлме
өсімдіктерді
өсіру
шарттары
мен
ауылшаруашылық
технологиясымен танысыңыз.
4.Бөлме өсімдіктерге қажетті агротехникалық күтім жасаңыз (субстрат
дайындау, отырғызу, трансплантациялау, ауыстырып тиеу, суару, үстіңгі
байыту, бұтақтарды кесу және шымшу және т.б.).
5.Күнделікте өсімдіктерге күтім жасаудың әр операциясының сипаты мен
реттілігін сипаттаңыз.
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10.8. Әртүрлі гүлшоқтар
10.8.1.Әр түрлі елдердің гүл шоқтары
Флористика өнер ретінде ұзақ уақыт бойы қалыптасты. Әр елде гүл
шоқтарын қалыптастырудың өзіндік ерекшеліктері болды, соның арқасында,
мысалы, голландиялық қызғалдақ букетін ағылшын раушан гүлінен
ажыратуға болады. Уақыт өте келе шекаралар жойылды, мысалы,
американдық және еуробукеттер пайда болды. Бірақ кейбір елдерде гүл
шоқтарының ерекшелігі қалды.
Сондықтан, флористика тарихына сәйкес елдер бойынша келесі жіктеу
бөлінеді:
Ағылшын букеті
Ескі ағылшын дәстүрлері тек
ағылшындардың өмір сүру стилінде
ғана емес, гүлді композицияларда да
көрінеді.
Классикалық гүл шоқтарын
жасау кезінде ерекше жағдайлар:
• Ашылмаған
бүршіктердің
болмауы;
• Дөңгелек немесе үшбұрышты
пішін, кейде желдеткіш пішіні;
•
Гүл шоқтарын безендіру үшін
әртүрлі элементтерді қоспай-ақ, тек
гүлдерден құрастырыңыз;
• Дала және бақша гүлдерін
пайдалану,олардың
арасында
кастрюльдер,
бұталар,
лаванда,
сәлдегүлдар, примроздар мен раушандар өте танымал;
• Түстердің симметриялы орналасуы;
• Контрастсыз түс схемасы.
Ағылшын Art Nouveau стиліндегі букет классикалық Викториядан
аталған ережелерден ауытқуымен ерекшеленеді:
• Белгілі бір асимметрияға жол беріледі;
• Бұтақтармен, шөптермен немесе жапырақтармен қоршалған
гүлдердің аз саны қолданылады;
• Түсті контрасттар мен ерекше комбинациялар мүмкін.
Сонымен қатар, Англияда арнайы техникада сақталған кептірілген
гүлдер мен жапырақтардың алғашқы гүлшоқтары пайда болды.
Неміс букеті
Бидермайер-букет, оның шығу тегі неміс тамырынан басталады. Ол
бірнеше ғасыр бұрын пайда болды, бірақ тез танымал болды. Бастапқыда бұл
мұқият таңдалған түс схемасы бар кішкентай симметриялы жиналған
керемет букет болды.
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Біраз уақыттан кейін букет өзгерді және
бүгінгі күні оның негізгі белгілері келесідей:
• Дөңгелек контурлы-жабық құрастыру
формасы;
• Жоғарыдан төмен бағытта қабаттарға
түс төсеу;
• Бидермейер
композициясында
гүлдердің бастарын бір-біріне тығыз төсеу
қолданылады;
• Тірі және кептірілген Гүлдерді қосу;
• Бидермейердің
аранжировкасы
ретінде шілтер мен ленталар, жеңіл маталар
және сисал сияқты жасанды материалдар мұқият қолданылады.
• Жасанды жақтаудан басқа, көк шөптер де қолданылады, олардың
арасында қасқыржем, жалбыз, папоротник және эвкалипт танымал.
Француз букеті

Француз
букетіне
тән
ерекше
сүйкімділік, сөзсіз, оның хош иісінен шығады.
Өйткені, француздар, басқалар сияқты, букет
тек сыртқы сүйкімділігімен ғана емес,
сонымен қатар хош иісті мазмұнымен де назар
аудара алатынын біледі.
Сондықтан Француз букетінің негізгі
ерекшеліктері келесідей:
• Гардения, жасмин немесе лалагүл
сияқты хош иісті өсімдіктер мен Гүлдерді
пайдалану. Гарни деп аталатын ащы жасылдан
жасалған кішкентай букет әсіресе хош иісті

болып саналады;
• Композицияның пирамидалық формасы;
• Қарама-қарсы түстердің букетіндегі көптеген гүлдер;
• Помпадур сияқты ескі стильдегі букет аранжировкасы;
• Композицияға арналған тұғырларды қолдану, мысалы, гүлзарлар,
құмыралар, шыныаяқтар, шыныаяқтар, құмыралар.
Жапон букеті
Жапония елі көптеген дәстүрлерінде
шынымен ерекше. Оның шығыс рухы
жапондардың
қол
тигізген
барлық
нәрселерінде, соның ішінде гүл шоқтарында
көрінеді.
Сондықтан
жапон
букеті
өнер
туындысына ұқсайды. Бұл өнер жапон тілінде
"жаңа гүлдер"сияқты икебана деп аталады.
Жапондық букет стилі әр түрлі жыл
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мезгілдерін көрсете отырып, табиғаттағы өмірдің табиғи ағымын жеткізеді.
Композициялардың қарапайым қарапайымдылығымен оларды жасау оңай
емес.
Дәстүр бойынша, икебана белгілі бір ережелерге сәйкес жасалады және
әр букет үйлесімді және пропорционалды ғана емес, сонымен қатар
қозғалысты да беруі керек. Бұл композиция үшін автордың көңіл-күйінің
белгілі бір көлемі, асимметриясы және лирикасы беріледі, бұл жыл мезгіліне
де байланысты.
Сонымен, көктемде жапон флористері ұзын сабақтарымен ұзартылған
гүлді өсімдіктер мен жасылдарды өмірдің өрнегі мен жандануын білдіру
үшін пайдаланады.
Гүлденген Жаз үшін кең жапырақтардан, ашық және қанық гүлдерден
тұратын көлемді композициялар жасалады.
Ностальгия мен естеліктер әкелетін күзде гүл шоқтары талғампаз болады.
Гүлдер шебердің таңдайды астам приглушенных түстер және олардың
сочетают с сухоцветами, тармақтары ағаштар мен засохшими жапырағы.
Ақыр соңында, қыста табиғаттың ұйқысы кезінде жапон
гүлшоқтарында тыныштық пен тыныштық, кейде белгілі бір қараңғылық пен
мұз тынысы көрінеді. Гүл шоқтарын жасау кезінде көбірек гүлдерге емес,
қылқан жапырақты және жидек бұтақтарына артықшылық беріледі.
Гүл шоқтарының басқа да аз таралған жіктелімдері бар, бірақ
ұсынылған жіктеулерге сәйкес көптеген мастер-класстарды таңдауға болады
[294].
10.8.2.Дөңгелек, сопақ және үшбұрышты букет
Букет-әдемі жиналған гүлдер тобы. Букеттегі гүлдердің саны олардың
мөлшеріне және букеттің қажетті мөлшеріне байланысты.
Дөңгелек букет - бұл негізінен дұрыс пішінді сфералық композиция, бірдей
мөлшерде гүлдер мен бүршіктерден жиналады,
тығыз төсеммен. Реңі, өсімдіктердің кейде ғана
монотонной, бірақ жіберіледі және многоцветные
вкрапления, және түс фактурность.
Бұл пішін гүлдерді барлық жағынан көруге
мүмкіндік береді. Оны жасамас бұрын, барлық
гүлдер сұрыпталады: тік ұзын сабақтар ортасына,
ал бүйіріне иілген. Бұл жағдайда сабақтар бірбірімен қиылыспауы және шатастырылмауы
керек. Соцветиялар сыртқа шығады, өйткені
ешқандай гүл ішіне тығылмауы керек. Жасылдарды букет айналасында да,
гүлдер арасында да орналастыруға болады. Дөңгелек букет үшін раушан,
қызғалдақ, қалампыр, шегіргүл, гортензия, сәлдегүл, Астер қолайлы. Мұндай
гүл шоқтары өте тығыз бүктелген, бірақ олар оңай және әуе көрінеді.
Дөңгелек пішін классикалық болып саналады және көбінесе үйлену тойында
қолданылады.
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Сопақ букет. Сопақша букет жасау кезінде
басқаларына қарағанда педункулалары бар 13 гүл таңдалады. Олар букеттің ортасын
жасайды. Қалған гүлдер педункулалардың
ұзындығы біртіндеп төмендейтін етіп
орналастырылған. Биік өсімдіктер әсіресе
сопақ пішінді букеттерде жақсы. Сопақша
букеттердің негізін сәндік шөптермен де
безендіруге болады.
Үшбұрышты
букет.Үш
үшбұрыштың
ережесін қолдана отырып, симметриялы
үшбұрышты букет салуға болады. Бұл
жағдайда 2 Гүлден бірінші Үшбұрыш салу
жеткілікті. Бұл гүлшоқтың қалған гүлдері
үшбұрыштың ось айналасында айналуы
нәтижесінде пайда болған конустың бетіне
жатуы керек. Егер сіз симметриялы төмен
букет жасағыңыз келсе, онда негізгі гүл
жоғарғы гүлге қарағанда ұзағырақ болуы керек. Егер биік букет жасалса,
онда апикальды гүл ең ұзын болуы керек. Диагональды принципті
симметриялы композицияны құру кезінде де қолдануға болады. Көбінесе бұл
сыйлық себеттері мен үстел композицияларын безендіру кезінде орын алады.
Асимметриялық формадан айырмашылығы, мұнда әр диагональ түйісу
нүктесінде тең бөліктерге бөлінеді және олар қатаң симметриялы
орналасады. Сонымен қатар, көбінесе ең үлкен ұзындығы бар орталық
диагональ апикальды перпендикуляр және көлденең орналасқан.
Композициялар мен букеттердің үшбұрышты формасы үстелді
безендіру үшін қолданылады. Гүлдер мен көктер биіктігі 10-15 см
изоссельдер үшбұрышы түрінде орналастырылған[294,295].
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
1.Пішіні мен мақсаты бойынша букет түрлерін атаңыз
2.Композицияның принциптері
3.Симметриялы, дөңгелек букет жасау техникасы.
Практикалық жұмыс
1.Композицияға қажетті материалдарды, керек-жарақтарды және кесілген
гүлді өсімдіктерді дайындаңыз.
2.Кесілген гүлді өсімдіктерді қолдана отырып, дөңгелек, сопақ, үшбұрышты
букет жасаңыз.
3.Әр гүлді безендірудің техникасы мен реттілігін сипаттаңыз.
Қысқаша қорытынды
Жабық және ашық жерлерде гүлді өсімдіктерді өсіру кезінде сіз
құрылымдық ерекшеліктерін, экологиялық талаптарды, сондай-ақ гүлді және
сәндік өсімдіктердің тұқымдық және вегетативті көбею әдістерін білуіңіз
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керек. Ашық және жабық топырақтағы гүлді өсімдіктердің ассортиментін
дұрыс қалыптастыру және пайдалану ашық аумақтар мен интерьерлерді
көгалдандыруды тиімді жүргізуге мүмкіндік береді.
Өндірістің заманауи талаптарына сәйкес келетін кәсіби дағдыларды
игеру үшін гүлді өсімдіктердің биологиялық, экологиялық және сәндік
қасиеттерін білу, сонымен қатар көбею әдістерін тәжірибеде қолдану қажет.
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Қорытынды
Жасыл құрылысты кеңейту - жаңа саябақтар, скверлер, демалыс
бұрыштарын құру-бұл халықтың еңбек және демалыс жағдайларын жақсарту
үшін басты міндеттердің бірі. "Өсімдік шаруашылығы" пәнін оқытудың
мақсаты – 1503062 "Гүл өсіруші" мамандығы бойынша ашық аумақтар мен
интерьерлердің жасанды ландшафтарын жасау үшін гүл және ағаш
өсімдіктерін өсірудің агротехникасы мен түр-түрі саласында оқушыларды
кәсіптік даярлау.
Пәнді игеру барысында оқушылар Алматы қаласының ашық және
қорғалған топырағында пайдаланылатын гүлді өсімдіктердің 90 түрін
көбейту тәсілдерін және өсіру технологиясын; оларды гүлді безендіру және
кесу кезінде пайдалану мүмкіндіктерін зерделейді; түрлі формадағы
гүлзарларды жобалау бойынша дағдыларды меңгереді, аранжировка
негіздерін, фитодизайн және флористика стильдерін, сондай-ақ сәндік
қасиеттер мен экологиялық-биологиялық ерекшеліктерді, 60 қылқан
жапырақты және жапырақты ағаш өсімдіктерін көбейту тәсілдерін, олардың
мәдениеттегі талаптарын; кең таралған зиянкестердің 17 түрі мен аурулардың
7 түрінің сипаттамаларын және Алматы жағдайында күресудің негізгі
Агрометеорология, мелиорация, менеджмент, еңбекті қорғау.
Алынған мәліметтер әртүрлі мәдени жағдайларда гүлді және ағашты
өсімдіктерді өсірудің агротехникалық әдістерін орындау үшін; әртүрлі
мақсаттағы жасанды ландшафттар үшін ассортиментті таңдау; зиянкестер
мен ауруларға қарсы қорғаныс шараларын жүргізу, сонымен қатар
интерьерді безендіру, қысқы бақтарды құру; мерекелер мен мерекелер үшін
гүлді композициялар жасау үшін пайдаланылуы мүмкін.
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ГЛОССАРИЙ
Агротехникасы - өсіру әдістерінің жиынтығы.
Агрофитоценоз - агроценоздың өсімдік қауымдастығы, оның ішінде
арамшөптер мен мәдени өсімдіктер, экологиялық жағынан салыстырмалы
түрде біртектес ауылшаруашылық алқаптарында пайда болады.
Айырбастау - біреуге қажетті өнімді оған ауыстыру арқылы ұсыну
арқылы алу актісі.
Ауа-райы - атмосфераның үнемі өзгеріп отыратын жағдайы.
Азықтандыру - өсімдіктердің өсуі мен дамуы кезінде ұрықтандыру.
Алаңқай - саябақтағы немесе ормандағы ашық кеңістік, негізінен
ағаштар мен үлкен бұталардан бос, бірақ шөпті жабыны бар.
Аллея - бұл ағаштар, бұталар немесе олардың белгілі бір ырғағы бар
топтары бар тұрақты желілік екпелермен жабылған көлік немесе жаяу
жүргіншілер жолы.
Ампелалы өсімдіктер - құлайтын, сойылатын немесе ілулі қашу бар
өсімдіктер.
Арборетум-1.ағаш питомнигі; 2.дендрологиялық БАҚ, онда әр түрлі
зонзем шарынан ағаш өсімдіктерінің тірі коллекциясы ұсынылған.
Архитектоника - сәндік дендрологияда тәждің құрылымын білдіреді;
оның мөлшерімен, пішінімен, бұтақтар мен бұтақтардың тармақталу
сипатымен, олардың өзара орналасуының сұлулығымен анықталады.
Асимметрия - симметрия осі немесе жазықтығы жоқ элементтердің
тіркесімі және орналасуы. Асимметрия еркін тәртіп деп аталады.
Ассортимент - белгілі бір бақшаны, осы аймақтағы саябақты жобалау
кезінде қолданылатын әртүрлі ағаштардың, бұталардың және шөпті
өсімдіктердің түрлері, тұқымдық құрамы.
Атмосфера - жердің ауа қабығы, оның күнделікті және жылдық
айналуына қатысады.
Атмосфералық қысым - ауа жер бетіне және ондағы барлық заттарға
қысым жасайтын күш.
Ауаның ылғалдылығы - ауадағы су буының мөлшері.
Ауа температурасы - атмосфералық ауамен толық жылу байланысы
жағдайында термометр көрсететін температура.Арборетум - ботаникалық
бақтың, саябақтың, көшеттіктің ағаштар мен бұталардың әртүрлі түрлерін
жерсіндіру және жерсіндіру бойынша ғылыми жұмыстар жүргізуге арналған
коллекциялық учаскесі.
Әдет - өсімдіктердің сыртқы түрі, формасы.
Бақылау - бұл экономикалық қызметтегі адамдардың қарастырылған
шамалары мен әрекеттерінен ауытқуларды белгілеу процесі.
Басқару әдістері - ұйым алға қойған мақсаттарға жету үшін басқару
объектісіне әсер ету әдістері мен әдістерінің жиынтығы.
Батпақты жерлер - топырақтарында оларды экономикалық
пайдалануды қиындататын мөлшерде су бар жерлер.
Бау - бақша өнерінде екпін-жалпы ландшафтық суреттегі бөлшектерді
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(ағаштар, ағаштар немесе бұталар тобы) ерекше атап өту. Пейзаждың ерекше
бөлігі мүсін, беседка және кез-келген басқа сәулет формасы болуы мүмкін.
Бонсай - сәндік мақсатта ергежейлі ағаштарды өсірудің жапондық
өнері, сонымен қатар осындай ағаштың өзі.
Боскеттегі кабинет - жөке немесе мүйізтұмсықтың қырқылған
қабырғаларынан құралған боскеттің бау-бақша композициясындағы ағаш
өсімдіктерінен жасалған тұйық жасыл құрылыс.
Боскет - әдетте тұрақты геометриялық (көбінесе тікбұрышты) пішінді
екпелері бар жабық учаске.
Брум-блум - декорға арналған кептірілген гүлдер.
Бадана (ларбильбульбалар) - жапырақтың синусында немесе
шоғырда пайда болатын шамдар.
Бульвар - діңгекдар, жағалаулар, тұрғын көшелер бойында кең,
мүмкіндігінше кемінде 16 м, аллеялық ағаштар мен бұталар отырғызу
жолақтары түрінде құрылатын көгалдандырудың желілік объектісі.
Бұршақ - әр түрлі, кейде өте үлкен мөлшердегі тығыз мұздың
бөлшектері түрінде жылы мезгілде түсетін жауын-шашын.
Вегетативті көбею - өсімдіктердің вегетативті органдармен немесе
олардың бөліктерімен көбеюі.
Вегетациялық кезең - ұйқысыз кезеңнен айырмашылығы (аязды
немесе құрғақшылықты күту) өсімдіктің белсенді өмір сүру уақыты.
Газон - көпжылдық дәнді дақылдардан жасалған жасанды шөп.
Гидромелиорация - жерді ауыл шаруашылығына пайдаланудың
табиғи жағдайларын жақсартуды қамтамасыз ететін іс-шаралар мен
құрылыстардың жиынтығы.
Гүлзарлар - бұл негізінен тек гүлді өсімдіктерден тұратын бақтағы
ландшафт бөліктері. Оларға мыналар жатады: рабатка гүлзарлары, шекаралар
(гүлдер).
Дистилляция - бұл температураның көмегімен (төмендету немесе
жоғарылату) өсімдіктердің ерекше уақытта гүлденуі мен жемісіне жағдай
жасайтын процесс.
Дражирование - бұл тұқымдарды шымтезек, қарашірік, минералды
тыңайтқыштар мен дражиратор аппаратындағы желімнің қоспасынан
қорғайтын қоректік қабықпен жабу.
Дренаж - учаске аумағынан артық суды ағызуға арналған құрылғы.
Дренаж - суармалы судың ағып кетуін жақсарту үшін кастрөлдің
түбіне құйылған ұсақ тастар, қиыршық тастар, құм.
Екі пиннат немесе екі пиннат жапырағы - пиннат жапырақшалары
(қауырсындары) бар жапырақшалары бар пиннат.
Екіжылдық -екінші жылы ғана гүлдеп, жеміс беретін өсімдіктер,
содан кейін олар өледі.
Жауын - шашын мөлшері-белгілі бір уақыт аралығында түскен қатты
немесе сұйық жауын-шашыннан алынған су қабатының қалыңдығы.
Жел - жер бетіне қатысты ауаның қозғалысы.
Жер асты сулары - жер бетіндегі алғашқы тұрақты су горизонтының
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жер асты сулары.
Жасыл қабырғалар - саябақтың, бақтың, шаруашылықтың учаскесін
қоршап тұрған тығыз отырғызылған ағаштар мен бұталардан жасалған
арнайы құрылыстар.
Жасыл желектердің қабаттылығы - жер бетіне қарай өсімдік
жамылғысының бір бөлігі. Орман алқабының жоғарғы, орта, төменгі
деңгейлерін, саябақтағы тоғайларды және т.б. ажыратыңыз. Әдетте, жоғарғы
деңгей – ағаштар, ортаңғы деңгей – бұталар, төменгі деңгей – шөпті
өсімдіктер.
Жанжал - бұл екі немесе одан да көп тараптардың арасындағы
келіспеушілік, онда Тараптардың әрқайсысы өз көзқарастарын, мақсаттарын
қабылдауға тырысады және екінші Тараптың да солай жасауына жол
бермейді.
Жерді суару - табиғи сумен жеткіліксіз қамтамасыз етілген жерлерге
су жеткізетін гидромелиорация.
Жерді құрғату - топырақ бетінен және (немесе) оның бетінен су бұру
арқылы гидромелиорация.
Жинау-күшті
өсімдіктерді
алу
үшін
көшеттерді
трансплантациялау.
Икебана - жапон букет жасау өнері, сонымен қатар осы өнердің
ережелеріне сәйкес жасалған букет.
Каскад - тас немесе бетоннан жасалған арнайы көп сатылы құрылым,
ол табиғи өзендер мен бұлақтардың жылдам ағатын жерлерінде, сондай-ақ
кішігірім террастардың қатарынан жасанды су ағындарының жолдарында су
ағындарының түсуіне қызмет етеді.
Кәстрөлдер - төменгі бөлігінде тесіктері жоқ сәндік ыдыс, оның ішіне
өсімдігі бар кастрюль орналастырылған.
Кензан - композициялар жасау кезінде икебанадағы өсімдіктерді
бекітуге арналған ұстаушы. Бұл композицияның негізі, гүлді көбікке балама.
Көктайғақ - жер бетінде өсетін қалың мұз қабаты (күңгірт немесе
мөлдір).
Коллаж - француз сөзінен шыққан, сөзбе-сөз "желімдеу"дегенді
білдіреді. Коллаж-бұл бір кескінді құрайтын әртүрлі элементтер жиынтығы.
Композиция - (лат. compositio)-кез-келген идеяға сәйкес әр түрлі
бөліктерді құрастыру, біріктіру, біріктіру.
Көшет- бұл тұқымнан өсетін жылдық немесе екі жылдық өсімдік.
Контейнер - әртүрлі конфигурациялар мен материалдар болуы мүмкін
өсімдіктерге арналған контейнерлер.
Контраст - бұл қарама-қайшылық, әр түрлі принциптердің күресі
формада. Төмен жоғары, талғампаз - массивті, дөңгелек тікбұрышты.
Контраст форманы қабылдауды күшейтуге бағытталған.
Қалыңдатылған екпелер - тік бұтақтары бар ықшам екпелерді тез
құру үшін саябақ ландшафтын қалыптастыру әдісі.
Көгалдандыру нормасы - қаланың бір тұрғынына көгалдандырылған
аумақтардың ауданын сипаттайтын сандық көрсеткіш (ш.м.).
297

Құрғату нормасы - ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің оңтайлы
жағдайларын қамтамасыз ететін жер бетінен топырақ-жер асты суларының
бетіне дейінгі қашықтық.
Көгалдар - бақша орналасуының жалпақ элементі. Көгалдарда
шалғынмен немесе үлкен саябақ ансамбльдерімен салыстырғанда кішкентай
өлшемдер бар.
Лагурус - қоян (Lagurus ovatus) - қояндардың құйрығына ұқсайтын
шпикелеттері бар талғампаз дәнді өсімдік. Ол гүлзарлар мен шекараларды
безендіруге, сондай-ақ букет композициялары мен қолөнерге жарайды.
Ландшафт - өзара әрекеттесетін табиғи немесе табиғи және
антропогендік компоненттерден және төменгі таксономиялық дәрежедегі
кешендерден тұратын аумақтық жүйе.
Ландшафтық композиция - ландшафтық дизайнның негізгі элементі.
Графикалық дизайнда көгалдандыру элементтерін жоспарлау, аймақтарға
бөлу, орналастыру кіреді.
Ландшафтық дизайн - адам үшін қолайлы қоршаған ортаны құру
мақсатында ландшафтты өзгерту, көркемдеп жақсарту және безендіру ісшараларын жобалау және әзірлеу.
Магниттік дауыл - жер бетіндегі магнетизм элементтерінің тез және
кейде өте күшті тербелістері, әдетте бірнеше сағатқа, кейде бірнеше күнге
созылады.
Маркетинг - ұйымның нарықтық жағдайларға белсенді әсер ету және
есепке алу арқылы оның қызметінің нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған
өндірістік және маркетингтік қызметті басқару жүйесі.
Мелиорацияланатын жерлер - мелиорация жүзеге асырылатын
мелиорациялық Қордың жерлері.
Менеджмент - бұл басқа адамдардың еңбегін, ақыл-ойы мен мінезқұлқының мотивтерін қолдана отырып, мақсаттарға жету мүмкіндігі.
Модульдік бақ - белгілі бір уақыт аралығында қайталанатын
модульдердің геометриялық жүйесіне салынған гүл бақшасын, бақтың
кішкене кеңістігін немесе саябақтың фрагментін жобалау әдісі.
Мотивация - бұл өзіңізді және басқа адамдарды қол жеткізуге
мүмкіндік беретін әрекеттерге шақыру процесі.
Мульчирование - өсімдіктер арасындағы топырақ бетін әртүрлі
материалдармен жабу.
Нарық - кейбір өнімдердің бар немесе ықтимал сатушылары мен сатып
алушыларының жиынтығы.
Натюрморт - (фр. nature morte — "өлі табиғат") - портреттік, жанрлық,
тарихи және пейзаждық тақырыптардан айырмашылығы бейнелеу өнеріндегі
жансыз заттардың бейнесі.
Нюанс - өнердегі көркемдік мәнерліліктің нәзік көрінісі.
Онтогенез - өмірдің басынан бастап өмірінің соңына дейін ағзаның
жеке дамуы.
Отбасы - ботаникалық классификацияда-шығу тегі жақын ұрпақтар
тобы.
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Өсімдік ауруының дамуы - бұл балл немесе пайызбен көрсетілген
өсімдіктердің зақымдану дәрежесі.
Өнім - бұл белгілі бір тұтынушылары бар еңбек өнімі
Өсу нүктесі - дамудың белсенді кезеңінде орналасқан қашу немесе
тамырдың жоғарғы жағы.
Өңдеу - зиянды организмдерді жою, инактивациялау немесе жою
немесе оларды зарарсыздандыру жөніндегі ресми рәсім.
Өсімдіктердің физиогномиялық белгілері - тән сыртқы белгілерінің
жиынтығы (пішіні, құрылымы, түсі және жалпы түрін анықтайтын
өсімдіктер).
Өсімдіктерді кесу - өсімдіктің бұтақтарын, бұтақтарын ішінара немесе
толық алып тастаудан тұратын өсімдіктерге механикалық әсер ету жүйесі.
Өсімдік бактериозы - бактериялар тудыратын өсімдік ауруы.
Өсімдік ауруы - фитопатогеннің немесе қолайсыз экологиялық
жағдайлардың әсерінен өсімдіктің қалыпты метаболизмінің бұзылуы.
Өсімдік ауруының қоздырғышы - инфекция объектісінің ауруын
тудыратын патогендік организм.
Өсімдік зиянкестері - өсімдікке зиян келтіретін жануар түрі, оның
алдын-алу экономикалық тұрғыдан мүмкін.
Өсімдіктерді қорғау үшін препаратты қолдану нормасы өсімдіктерді қорғау үшін препаратты қолданудың сандық анықталған
шектері немесе шектері.
Өсімдіктер ауруының диагностикасы - өсімдіктер ауруын
белгілердің жиынтығымен инфекциялық немесе инфекциялық емес деп тану
Өсімдіктер морфологиясы - өсімдік құрылысы туралы ғылым.
Пиафлора - бұл гүлді композицияларда Гүлдерді бекітудің негізгі
құралы ретінде қызмет ететін ылғалға төзімді кеуекті материал.
Парниктік эффект - бұл жердің әлемдік кеңістікпен жылу алмасу
процесінде атмосфераның қорғаныс әсері.
Пестицидтің әсер ету ұзақтығы - пестицидті қолданғаннан кейінгі
уақыт аралығы, оның барысында ол зиянды ағзаға қатысты белсенділігін
сақтайды.
Плиткалы шамдар таразы — бір қатарға емес сомкнутых чешуи
налегает шеттері басқа тәріздес черепице.
Пестицидтердің үйлесімділігі - қорғалатын өсімдікке теріс әсер
етпейтін және зиянды организмдер үшін олардың уыттылығын
төмендетпейтін бірнеше пестицидтерді бірге қолдану мүмкіндігі.
Портбукетница - бұл гүлге арналған пластик немесе металл тұғыр,
оның қаңқасы, тұтқасы және гүлдердің балғын болып қалуына мүмкіндік
беретін флористикалық материалы бар жұмыс беті бар.
Рокерия - жартасты БАҚ немесе таулы өсімдіктері бар жартасты төбе.
Ритм - бұл өлшемді элементтердің біркелкі ауысуы, сызықтардың,
көлемдердің, жазықтықтардың үйлесу реті.
Рок бақшасы - альпілік өсімдіктері бар БАҚ немесе БАҚ.
Сойғыш сабағы - түйіндерде тамырланған. Привой – бүйрек немесе
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сабы мәдени сорттары, егілген арналған подвой. Вакцинация-көбею әдісі,
онда бір өсімдіктің (сиырдың) өсіндісі мен бүршігі (көзі) тамыр жүйесіне
немесе басқа өсімдіктің (тамырдың) сабағына трансплантацияланады.
Суармалы сулькус - су ағынын топырақ бетіне тарататын
гидромелиорациялық сулькус, сонымен бірге судың түбінен және
беткейлерінен ағып кетеді.
Суды қайта зарядтау - вегетациялық кезеңнің басында топырақтағы
су қорын арттыру мақсатында жүргізілетін суару.
Сәндік дендрология - сәндік ағаштар мен бұталар туралы ғылым,
олардың сәндік қасиеттерін жасыл құрылыста қолдану мақсатында зерттейді.
Сәндік - әр түрлі белгілермен сипатталатын жеке өсімдіктердің,
топтардың, массивтердің эстетикалық қасиеттерінің көрсеткіші.
Симметрия - жазықтыққа немесе сызыққа қатысты тең бөліктердің
бірдей орналасуын атайды.
Скарификация - тұқымның ісінуі мен өнуін жеңілдету және өну
пайызын арттыру үшін қатты су өткізбейтін қабығының тұтастығын ішінара
бұзу.
Сквозистость ұшар басы - көру өтімділік ұшар бойынша анықталады
густоте орналасқан бұтақтарының жапырақтары тәжі.
Сорт - бұл бір тұқымның басқа өкілдерінен ерекшеленетін өсімдік,
мүмкін тек түсі бойынша. Бұл айырмашылық табиғатта немесе селекция
нәтижесінде пайда болды. Сорттар әрдайым тұқымнан дәл шығарыла
бермейді.
Стратификация - тұқымдарды ылғалды құмда, шымтезекте, мүкте 0ден +6° - қа дейінгі температурада сақтау.
Таспа таспасы - (флористикалық таспа) кішкентай жабысқақ әсері бар
жұқа серпімді таспа. Флористикалық таспаның негізгі қолданылуы-бұл қағаз
гүлдеріне немесе полимерлі саздан және суық фарфордан жасалған гүлдерге
арналған сымдарды безендіру.
Террариум - бұл өсімдіктер отырғызылған әйнектен немесе мөлдір
пластиктен жасалған контейнер.
Топырақтағы аяздар - топырақ пен өсімдіктердің температурасын
түнде 0°C-қа дейін және одан төмен төмендету
Топырақтың қышқылдығы - топырақ ерітіндісінде сутегі
иондарының болуына байланысты топырақтың қасиеті. РН мәні көрсетілген;
рН 7,0 – ден аз болған кезде – реакция қышқыл, 7,0-ден жоғары-сілтілі.
Тамыр мойны - тамырдың сабаққа өту орны.
Тарату - өсімдіктерді тұқыммен немесе вегетативті жолмен өсіру
(кесу, бүйірлік ұрпақтар және т.б.).
Түйнек - қалыңдатылған жер асты қашу, қосалқы заттарды сақтау.
Corm-сабақтың қалыңдатылған негізі, жоғарғы жағында қабыршақты немесе
былғары жапырақтары бар, бірақ шырынды таразыларсыз.
Топиарлы шаш қию - (латын тілінен-topiary-ағаштарды бұйра кесу
өнері).
Топиарлық өнер (ағылш. top-вершина) - икустарников ағаштарын
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мәнерлеп қырқу, оларға геометриялық және фантастикалық пішіндер беру
Тұқымдарды дәрілеу - тұқым, отырғызылатын материал және топырақ
арқылы таралатын саңырауқұлақ және бактериялық аурулардың
қоздырғыштарын залалсыздандыруға арналған препараттарды қолданудың
арнайы тәсілі.
Үздіксіз гүлдену бағы - саябақта немесе ботаникалық бақта арнайы
бөлінген учаске, онда өсімдіктер - жыл бойына Гүлдену уақытына сәйкес
таңдалған шөпті көпжылдықтар, бұталар, ағаштар орналастырылған.
Ұрпақтар/тұқымдар - тамырдағы немесе тамырдағы аксиларлы
бүршіктерден пайда болған, оңай бөлінетін және көбінесе өзіндік тамыр
жүйесі бар антенна өсінділері.
Ұйқысыз кезең - өсімдіктің өсуі мен дамуы (өсімдіктер) тоқтайтын
уақыт. Өсімдіктердің негізгі бөлігі үшін бұл кеш күз және қыс.
Фенология - жыл мезгілдерінің өзгеруіне және ауа-райының өзгеруіне
байланысты жабайы табиғаттың, яғни табиғи жағдайдағы өсімдіктер мен
жануарлардың маусымдық дамуы туралы ілім.
Филогенез - бұл тіршілік пайда болған кезден бастап органикалық
әлемнің немесе оның жеке формаларының даму процесі.
Фитодизайн - тірі немесе кептірілген гүлдер мен табиғи
материалдардан композициялар жасау өнері. Көбінесе фитодизайн ұғымы
интерьерді безендіруде қолданылады.
Фитоценоз - өсімдіктер қауымдастығы, бір-бірімен және тіршілік ету
ортасымен тығыз байланыста болатын біртекті жағдайдағы өсімдіктердің
табиғи үйлесімі.
Флора - кез-келген аумақты мекендейтін немесе өткен геологиялық
дәуірлерде өмір сүрген өсімдік түрлерінің жиынтығы.
Флористикалық аксессуарлар - бұл өсімдік материалы емес-шамдар,
ленталар, жануарлар фигуралары, қоңыраугүл, раковиналар, тастар.
Флористикалық оазис - бұл өте жеңіл материал, ол көп суды сіңіре
алады, ол бастапқы салмағынан он есе ауыр болады.
Шеті - орманды алқаптармен, перделермен, периметрі бойынша үлкен
ағаш-бұта топтарымен шектесетін екпелер.
Шаңды дауыл — шаңды немесе құмды қатты желмен тасымалдаушөлдер мен далаларға тән құбылыс.
Шырынды - шырынды, қалың жер үсті қашу мен жапырақтары бар
өсімдік.
Штамб - діңгекдың бұтақтардан тазартылған жапырақсыз бөлігі,
тамыр мойнынан тәждің алғашқы қаңқалық бұтағына дейін.
Эпифит - бұл басқа өсімдікте өсетін өсімдік, оны тірек ретінде
пайдаланады және ауадан және оған түсетін өсімдіктердің ыдырау
өнімдерінен тамақ алады.
Эрозия - тау жыныстарының немесе топырақтың минералды
бөлшектерін ағынды сулармен (мұздықтармен) беру және оларды тау
жыныстарында тереңдету
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