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КІРІСПЕ 

 

Ландщафтық дизайн - құрамына участокты жобалау және 

бөлу, белгілі бір климаттық жағдайымен топырағына байланысты 

өсімдік таңдау, оны участокта бір-бірімен үйлестіру арқылы 

орналастыру,сонымен қатар аумақта архитектуралық және 

скульптуралық элементтермен, су қоймаларымен жолдар арқылы 

аумақты көгалдандыру өнері 

Ландшафтық дизайн, бақ саябақ өнерін ұйымдастыру 

сияқты  участокты жобалауды, белгілі бір өсімдік пішіндерімен 

үйлесімін, декоративті төсемдер, жарықтандыру және басқа 

құралдарды қолдана отырып шектеулі кеңістікте  жұмақ 

бұрышын құру. 

Ландшафтық дизайн тарихы Бірнеше мыңжылдап саналады. 

Оның тамырын Ежелгі Египет, Ежелгі Греция, Ежелгі Римнен 

және Ежелгі Шығыстан іздеу керек. 

Ландшафтық дизайнның ежелгі формасын жобалауда 

чектерді жатқызуға болады және ол египеттіктердің үлесі. Ніл 

өзенінің жағалауындағы бөлінген орындар уақыт өте келе сән- 

салтанатты үй маңының  бағына айналған. Біздің эрамызға 4-5 

мыңжылдықта  ауқатты египеттіктердің декоративті  бағы  

туралы мәліметтер сақталған.  

Ежелгі египеттіктердің бағынан гректердің бағы декоративті 

және ерекше (көгалдандыру массиві террасса 

түрінде,безендірудің көптігімен, фонтандармен  бұралмалы 

баспалдақтармен айрықшаланды. 

Орта ғасырда бақтарды және саябақтарды жобалау 

асаөзгеріске ұшырамады, регулярлы болып қала берді. 

Участоктарды квадраттарға және тікбұрыштарға қажетінше 

бөлді, ол жерлерде емдік шөптер және жеміс- жидек түрлері 

өсірілді, бірақта бұралаңқы бір- бірімен қосылған жолдар пайда 

болды. Көкораймен алқаағштарды орта ғасырда ботаникалық бақ 

деп айтуға болатын. 17-18 ғасырда ландшафтық дизайнерекше 

танымалдыққа айналды 18 ғасырдыңекінші жартысынан бастап 

бақ- саябақ өнерінде регулярлы стиль пайда болды, яғни бір 

осьтен таралатын симметриялы  таңдаулы композиция жасау( 

архитектуралық ғимараттар, фонтандар, скульптуралық 

композициялар, әңгімелесетін орын, галерея, каскадтар)  және 

басты ғимараттан бақ немесе саябақтың түкпіріне жетелейтін 



сәулелі, диагональды аллеялар   ұйымдастыру қарастырылды.. 

Отырғызуларға ағаштармен бұталардың желектері геометриялық 

дұрыс пішінді, қырқу- шырпуды жақсы көтеретін дері алынса, ал 

таңдаулы, әдемі гүлдейтін декоративті тікбұрышты және 

квадратты клумбалар құрылды 

Регулярлы жобалауға жиі жаңа дәстүрлер енгізіліп, кеңістік 

тарамдалып отырғанымен керекті шаблондар бұрынғысынша 

сақталып отырды. Регулярлы бақтармен саябақтарды ұстау аса 

қомақты қаражатпен адам күшін қажет ететіндітен 19 ғасырдың 

60-шы жылдары  қолданыстан шығып оның орнына пейзажды 

немесе ландшафты стиль өзінің табиғилығымен, 

қарапайымдылығымен қолданысқа енді..  ирелеңдеген жолдар, 

алаңқайлар, шекрасы анық көрінбейтін көлеңкелі ағш топтары, 

сыңғырлаған бұлақтар, еркін орналасқан гүлдейтін өсімдіктер, 

шалаш, хижина, ферма түрінде жасалған құрылыстар т.б 

пейзаждық бақта орын алып, романтикалық көңіл- күй береді. 

шШпалер, боскеттер,және партерлерлер геометриялық 

қатаңдығыменсозылмалы аллеяларға, арасында  көкшалғынды 

ашық алаңқайлармен. Солитер ағаштармен, қоршаулармен бірте- 

бірте орын ауыстырды 

19 ғасырдың аяғында өнеркәсіптік өндірістің күрт өсуіне 

байланысты адамдардың табиғаттан алыстауы байқалды. Осыған 

орай әркім өзінің үйінің маңайын абаттандыруға тырысты 

жасанды тоған, талар, аллеялар мен гүлзарлар жасады. Қаланың 

аздаған саябақтары қалалықтардың табиғатпен қарым қатынасын 

қамтамасыз ете алмады. Нәтижесінде аллеялармен бульварлар 

пайда болды.  Біртіндеп дәстүрлі бақ- саябақ өнері  ландшафтық 

дизайн түсінігіне айналды.  

Сонымен ландшафтық дизайн – белгілі бір аумақта 

өсімдіктер, тастар, су және кіші архитектуралық формалар 

атмосферасымен табиғи және антропогенді пейзаж құру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I тарау 

Ландшафтық дизайн туралы жалпы мәліметтер 

 

Әрбір үй иесі маңайын жөнге келтіргісі келеді. Біразы 

проффесионалдардың, ландшафттық дизайнерлердің көмегіне 

жүгінсе, кейбірі өз бетінше өз  қожалығын жұмақ бұрышына 

айналдырғысы келеді. Осы жағдайларға байланысты ландшафтық 

дизайнерлердің құпия шеберлігін ашамыз. 

Табиғаттың жүздеген жылдар бойы ЕРІКСІЗ заңдылықтары 

мен ережелеріне ландшафтық дизайнерлер бағынады. 

Өзімізге белгілі табиғи ландшафт 5 элементтен тұрады – жер, су, 

ауа, өсімдік және зоофауна. Бірақта табиғи ландшафтЫҢ  

бастапқы жаратылған күйінде жер бетінде сақталып қалғаны өте 

аз, адам аяғы баспаған және өз коррективін табиғи ортасына 

енгізбеген  жер кемде кем. 

Адам әрекеттерінің табиғатқа кері әсерін түзетуге 

ландшафтық дизайн көмекке келеді. Ол дегеніміз - әдемілік пен 

үйлесімділікті бірлестіретін өнер. 

Ландшафтық дизайнның негізгі қағидалары: 

композиция, КЕҢІСТІК (перспектива), ландшафтың 

колористикасы 

Үй маңының участогын ұйымдастыру үшін архитектураның 

кеңістік құру заңдылығы арқылы жүзеге асырылады. Сонымен 

ландшафтық архитектураны ойлаған кеңістікке немесе ашық 

жерге орналастыру. 

Ландшафтық дизайн қазіргі саябақ құрылысы өнерімен, 

көркем өнермен тығыз байланысты. Көптеген суретшілер өз 

полотналарында табиғат сұлулығын бейнелеген, алдамшы 

картиналар салу арқылы көрер көзге участок кеңістігін үлкейту 

арқылы жоспардағы бақ пен саябақты салған. Мәселе екі өнерде 

де бірдей заңдылық бар, ол – перспектива, колористика, 

композициялық құру. Латын тілінен аударғанда «принцип» 

(principium) деген «начало – бастауы», «основа – негізі». 

Ландшафтық дизайнда қағида деген сөздің астарында, қоршаған 

кеңістікті табиғат заңдылығына қарай ұйымдастыру. 

Композиция (латын composito – «связь – байланыс», 

«соединение – үйлесу», «составление – құрастыру») – бұл әртүрлі 

пішіннің кеңістікте ең жоғарғы деңгейінде бірігіп астасуы. Басқа 

сөзбен айтқанда участокты жобалауда міндетті түрде 



ландшафтың кейбір элементтерін тек көрер көзге емес, жанға 

тыныштық беретіндей құру керек. 

Көлемді – кеңістікті композиция, кеңістік, жазықтық және 

көлем бір – бірімен тығыз байланысын байқатады. 

Біріншіден мақсаты анық, жобаның негізгі идеясын, әрбір 

элементтің мағынасын ашу . 

Композицияның міндеті кеңістік пішінін, яғни 

геометриялық түрін, көлемін, фактурасын, алатын орнын, түсін 

және жарық түсуін анықтайды. Әр композицияның сипаттамасы 

болады. 

   Геометриялық пішіндер бойынша композиция 

элементтерінің қатынасы. 

Өлшеу қатынасына тәуелді сызықтық, жазықтык және 

көлемді түрлері айқындалады. Біріншінің  сипаттамалық 

ерекшелігі екеуіне де бір өлшем қолданылады, екіншісінде – екі 

өлшемдегі тепе – теңдік және үшіншісін бағындырады, көлемдік 

пішінде барлық өлшеулердің тепе – теңдігі сақталады. Осылай 

белгілі бір участокта түрлі желекті ағаштар көлемді пішіннің 

көрінісі болып табылады, гүлзарлар – жазықтық, ал жолдар, 

бордюрлер және қоршаулар – сызықтық болады. 

      Көлемі бойынша қатынасы.  

Ережеге сай, маңызды эффект жетістігі үшін участокта түрлі 

көлемдегі өсімдіктерді отырғызады, басқаша айтқанда пішіннің 

қарама- қайшылық (контрасты) қатынасын қолданады: биік 

ағаштар қысқа бұталармен, пирамидальді желектер шар тәрізді 

желектермен үйлеседі т.с.с. 

Дегенмен үй маңындағы участокты, бақ немесе саябақ құру 

кезінде композициялық элементтің көлемін олардың 

геометриялық пішіндерінен бөлу мүмкін емес. Бақтың түрлі 

бұрыштарын байланыстыратын жолдар және дұрыс пішінді 

атыздар, дөңгеленген гүзарлармен үйлесуі мүмкін. 

      Фактура және заттардың түсі бойынша қатынасы. 

     Ағаштардың түрлеріне қарай олардың фактурасын жуан 

(емен), орташа (шегіршін, жөке) және жіңішке (қайың, тал) деп 

бөлуге болады; түстердің және көгалдағы шөптердің фактурасы 

әр түрлі түстерде жиналады. Композиция элементін таңдауда 

гүлзарлардың, тірі қоршаулардың (живая изгородь) және 

боскеттердің фактурасын ғана ескере қоймай, сонымен қатар 

ланешафтық элементтерді, яғни түрлі пішіндегі тастарды, қоршау 



материалдарын, жол жабындарын, жарықтық 

лампаларды,скамейкаларды, қоқыс тастағыштарды және т.с.с  

ескеру қажет. 

Ландшафтық дизайнда тастарды таңдау кезінде ерекше назар 

аударатын жағдай рокарий құруда. Тастар композицияда белсенді 

акцент болып саналады, жапондықтар тастарды тірі жаратылыс 

деп санайды. Композицияны одан әрі мәнерлі жасау үшін түс  

гаммасын қолданады. Алайда өсімдік таңдау кезінде түстердің, 

пейзаждың және гүлзардың жалпы колоритінің әр маусымда және 

әр жылда өзгеруін ұмытпаған жөн. 

Кеңістік (перспектива)- латын тілінен perspicio- анық көру- 

яғни қарап тұрған адам зат алыстаған сайын өзінің кейпін өзгерту 

 Перспектива заңдылығын леонардо Винчи өзінің сызықтық 

кеңістік теориясында көрсеткен. 

 Ауалық және сызықтық кеңістік деп бөледі.Егерде паралелель 

линиялар алыстаған сайын көкжиекте түйіссе, ал вертикаль 

линиялар көлемі жағынан кішірейгенімен бастапқы қалпында 

қалса оны сызықтық кеңістік(перспектива) деп атайды.Оны 

түсіндіру біздің жағдайда  артқы жағындағы пландағыдан аса 

үлкен емес өсімдік алдыңғы жақта биік болып көрінуі. 

Ауалық кеңістікбақылаушының алыстаған сайын түс қанықтығы 

бұлыңғырланып өзгеруін айтады., Басқаша айтқанда ауалық 

кеңістік бақылаушының әртүрлі бояу реңкін қабылдауда және 

оған қандай эмоциональдық әсер берінде. Кеңістік үш 

компоненттен тұрады: көру нүктесі, бақылау нысаны және 

аралық алаң.Осы компоненттер біртұтас болса, қалғаны өздігінен 

шешіледі. 

Әдемі кеңістікр өте көп, оларды жасанды және табиғи жолмен 

келтіруге болады, тек оларды белгілі бір орыннан тамашалау 

нүктесін таба білсе болды. 

Перспекива тылсым тыныштық пен қозғалыстан тұрады. Бірінші 

жағдайда белгілі бір нүктеден көрінсе, екіншісінде бақ немесе 

саябақ бұрыштарынан ішінде қозғалыс кезінде көруге болады. 

 Перспективалық жазықтықтың горизонтальды, вертикальды 

және жоғарғысы бар.Вертикальды участок қабырғалары, тік 

қатарлы ағаштар, қырқылған бұталар немесе қоршау қою. 

Горизонтальды бақ едені ол тегіс немесе террассалы, оның беті 

шөптесін, сулы, және төсеммен т.б. Жоғарғы жағы ол бақ 

үстіндегі аспан, өсіп тұрған ағаштар шымылдығы. 



Ландшафтық дизайн өте кең кеңістікті оптикалы түрде кішірейтіп 

көрсету үшін өсімдіктерді кулистік жолменегу арқылы, ал биік  

тұмшаланған дуалдарды  шырматылған өсімдіктер егу арқылы 

кеңейтіп көрсетуге болады. 

Колористика 

Түс және колорит дегеніміз эмоционалдық белгімізді 

білдіретін құрал. Адам түсті тек көзімен ғана көріп қоймай есту, 

иіс, дәмін сезу арқылы қабылдайды. Түс психикалық, сол сияқты 

физиологиялық әсер етеді. XIX ғасырда Гете өзінің бір 

трактатасында «түстер (реңдер) жанға әсер етеді, толқытады, 

ойды оятады, мұңайтады, қуантады» деп жазған. Барлық түстер 

(реңдер) жылылық (теплые тона), суық(холодные тона), 

тыныштандыратын (успокаивающие тона) болып бөлінеді. 

Жылылыққа – қызыл, сары, қызғылт сары (оранжевый); суыққа – 

көк, көгілдір, күлгін; тыныштандыратынға –жасыл, ашық жасыл 

түстер жатады. 

Жылылық түстерді алдыңғы  жаққа (планға) орналастырады. 

Суық түстерді түкпірлерге орналастырады. Көк, көгілдір түстер 

алыстаған сайын қоюлана түседі, ал жылы түстер анық 

көрінбейді. Үй маңындағы участокта кеңістік беру үшін, яғни 

алыстатып көрсетуге күңгірт жапырақты және көгілдір түстегі 

күміс жапырақты ағаштармен көк немесе көгілдір түстерді 

қолдану қажет. Суық түстер (тондар) беседкаларды, су 

жиярларды безендіргенге өте жақсы. Суық және жылы тон 

арасында жасыл түс бейтарап болып қалып қалады. Оны 

физикалық тепе – теңдік, яғни тыныштандырады, босаңсиды, 

адам үстінен жүк түскендей сезінеді деп санайды, Жасыл түс 

арқылы түстер (реңдер) спектрінде адам басқа түстерді ажырата 

біледі. Бұл түсті әмбебеп (универсальный) түс деп атайды. 

Жалпы колорит құрғанда тек өсімдік қана емес жер бедері, 

жолдар, жабындар, участоктағы орналасқан құрылыс нысандары, 

бақ жиһазы, қоршауларды ескеру міндетті. Түсті таңдағанда 

алабажақтан және хаостан аулақ болу керек. Түс (цвет) 

үйлесімділікке жеке қабылдауларға байланысты. 

Адамдар ертеректен түстердің магиялық күші бар деп 

есептеген. Әр халықтың колористикалық символикасы болған. 

Қазіргі кезде «Гүлдер әліппесі» бойынша төмендегідей: 

 Сары түс – жылылықты, жарықты, қуанышты, жеңілдікті 

білдіреді. Сонымен қатар ашық сарылар қызғаныш, 



алдамшы, өзімшілдік, көре алмаушылық. Бұл гүлдің 

символикасы өмір, қуаныш, байлық, неке; 

 Қызғылт сары (оранжевый) – жылылық, мереке, өмірге толы 

қуаныш, символикасы күн, жылылық, билік, өз – өзіне кір 

келтірмеу; 

 Қызыл – белсенді түс, басқа түспен баса алмайсыз, 

символикасы өмір, махаббат, мереке, сонымен қатар 

салмақтылықты және салиқалылықты білдіреді; 

 Көк түс – ауырлықты, қатаңдықты, суықтықты, күш – 

қуатты білдіреді. Ойдың қанықтығын, тазалықты білдіреді. 

Символикасы сағыныш, сенімдік пен адалдық; 

 Күлгін түс (фиолетовый) – салтанатты, аса керемет. 

Символикасы мақтаныш; 

 Жасыл – тыныштықты, бейбітшілікті білдіреді. Ашық 

жасылы қуанышты, күңгірт түсі суықтықты, ұстамдылықты 

білдіреді. Символикасы бейбітшілік, тыныштық, үміт, 

шұрайлы; 

 Ақ түс – бейтарап түс, барлық түспен үйлеседі, алапар 

түстермен сол түсті тірілтеді, көбейтеді. Символикасы 

тазалық, кіршіксіздік, ақылдылық, көргендік; 

 Қара – бейтарап түс, ақ түске контарст береді, көлемді 

кішірейтіп көрсетеді, оның фонында қызыл мен сары түс 

керемет көрінеді, символикасы қаралы, қайғылы, ресми, 

салтанатты. 

 

Ландшафтық дизайн стильдері 

 

Стиль – дегеніміз ландшафтық дизайнда негізгі ережелері мен 

жобалау тәсілдерінің, құрылғыларының, шағын бақ 

колористикасының белгілі бір трактовкасы. Стиль түсінігіне 

бақтың жобалау шешімі, негізгі бір өсімдік формасын қолдану 

және оның үйлесуі декоративті жабын керек десен бақ 

құрылғылары кіреді. Стиль таңдау ландшафтық учаскінің 

ерекшелігіне байланысты, яғни конфигурациясы, қоршаған жан – 



жағы, көлемі және сол жерде соғылған ғимараттың 

архетектуралық стильі анықталады. Ең бірінші орында игерудің 

талғамы мен көзқарасымен санасу керек. Қазіргі шағын бақ стилі 

өткен ғасырдағы бақтар стильін қайталайтын сияқты. Ағаштар 

өсе келе, қартая келе тек жас шекарасынан өте қоймай әр елде 

өзінің ұлттық сипатын алады. Себебі бақ немесе шағын бақ 

тұрмыспен және қоғам өмірімен байланысты болады. Кейде үйді, 

беседканы, бақ құруды бір стильде жасау мүмкін еместігін 

анықтаймыз. Бірақ оларды жеке детальдармен толықтыру арқылы 

бір ыңғайлыққа келуге болады. 

Регулярлы стиль. Атақты « күн патшасы» Людовик ХІV-тің 

атақты болған кезінде Францияда регулярлы стильді жобалау 

пайда болды. Бақ – саябақ өнерді де, саясатты да астастырып 

жатыр. Версаль – ол Людовик ХІV-тің қала сыртындағы 

резиденциясы регулярлы стильдің бақ – саябақ өнерінің жақсы 

мысалы болып табылады. Керемет сарай барлық композицияның 

орталығы болып есептеледі. Одан тігінен күтілген аллеялар, 

жақсы гүлзарлар және түзу кесілген көгалдардың ерекше бір 

орындары бар. Бұның бәрі керемет жұмақ бұрышында – жасанды 

тоғанның жылтырақ беті, қырқылған ағаштар мен бұталар, 

керемет клумбалар, әдемі гүлдейтін гүлдермен отырғызылған –

бұл дәулетті адамның абсолютті билігін көрсетеді. Людовик ХІV 

Версальді салдырғанда ол бүкіл әлемге елді ғана билейтінін ғана 

емес табиғатты да билейтінін көрсеткісі келеді. 

Регулярлы стиль француз классицизмінің дәуірінде саябақ 

өнерінде өзінің шығармашылығымен Андре Ленотра көзге түсті. 

Оған дейін саябақ құрылысында итальяндықтарға ұқсас 

бағытталған. Керемет туындылар – Тюльри, Марли, Сен – Клу, 

Версаль бағынан кейін бүкіл әлем осыған ұқсауға тырысты.  

Леонтр өз ансамбльдерімен, сарай резиденциясынан, сарай 

салтанаттарын, өте керемет қайталанбас декорация жасады. 

Регулярлы стиль арқылы оның саябақ  архитектурасы регулярлық 

стиль арқылы бірдей заңдылықпен дамып отырады. Регулярлы 

стиль – саябақ жобалауда қатаң симметрияны талап етеді. Оған 

тән тік сызықтар, қатаң осьтік композиция.  

Қазіргі таңда қай жерде адам әрекетін табиғатқа көрсеткісі 

келсе композициялар қатаң және салтанатты композиция енгізу 

керек. Бұл регулярлық стильдің эмоциональдық сипаты – 



көтеріңкілігі, салтанаттылығы, скульптураның, мүсінің көптігі 

театрға ұқсас. 

А.Э.Регель «Регулярлы стильде ең басты деталь 

жасандылық» дейді. Жасандылықты ең бірінші кезекке қояды 

және ол міндетті түрде табиғылықтан ығысып шығады. Бақ 

жасыл қалың қоршаулармен, биік дуалдармен бірігіп, астасып бір 

дүниеге айналады. Мұндай түрді әмбебап немесе универсаль деп 

атады. Бұл белгілі бір тәртіппен жасалынған. Бұл еңбектен адам 

қанағаттандырушылық сезімге ие болады. Олар хаостан бұрын 

тәртіптілікті ұнатады. Регулярлы стильдің басты элементтері: су, 

қатаң формадағы бассейн, каскад, қабырғадағы фонтан, аласа 

партер мен баскет, яғни қырқылған қабырға тәрізді ағаштар мен 

бұталар. Өнер сүйгіш бақтың бағбандары жолдарының бойына 

орналасқан кабинет, залдар жасалған. Өткеннен тәжірибе ретінде 

алатын болсақ фигуралық болып кесілген мәңгі жасыл ағаштар 

мен гүлзарлар. Бір бұтаны егу үшін 2 м
2
 жер керек. Симметриялы 

отырғызылған 2 немесе 4 бұта бақтың сипатын ашары сөзсіз. 

Клумбаның ортасында бұта жақсы көрінеді немесе мәңгі жасыл 

отырғызуларды ақ немесе түсті гравийдермен әшекейлеу арқылы 

немесе гүлдейтін өсімдікпен әрлеуге болады. Жартылай дөңгелек 

қылып скамейкасы бар жайлы бұрыш жасауға болады. 

Пейзаждық стиль – пейзаждық саябақтарды ағылшындық деп 

атайды. Ол ХVIII ғасырда пайда болды. Еуропалық бақ – саябақ 

бағытында ең бірінші бастамасы болып табылады.  

Пейзаждық стиль регулярлы стильге қарама – қарсы 

болады. Табиғи басымдылық мейлінше басым болып келеді. 

Заңдылығы: бәрі табиғи көрінуі қажет, еш жасандылық болмау 

керек.  

Ассиметриялы компановка адамдарды табиғатпен тығыз 

байланысқа түсіреді. Қатаң симметриялық жобадан шыққан адам 

бостандықты сезінеді. Оның қозғалысы да еркін болады. Мұндай 

бақта заттар көлемі мен пішіні жағынан бірдей болмайды. 

Сондықтан шағын бақ учаскеде табиғи болып көрінеді. Еркін 

пейзаждық жобалау көп жер жұмыс қажет етпейді. Ешқандай 

тіреуіш қабырғалар, экрандар, конструкциялар керек емес. Яғни 

тиімді аса маңыздылықты бұзуды, жаруды қажет етпейді. Қайта 

қоршаған ландшафтымен астасып кетеді. Осы стильден көз 

жететін жерге кеңістік немесе түпкірленуді ұлғайтуға болады. 

Ағылшын бағында гүлдер аз отырғызылады. Гүлзарлар үй маңы 



немесе тоғандар жанында неше түрлі немесе топ – топ болып 

отырғызылады. Өсімдік түрі, түс үйлесімділігі, пішіні керек 

десеңіз жапырақтың түсі де роль ойнайды. Пейзаждық стильдегі 

үй жасыл бақпен, көк шөпппен малынып тұруы керек. Жолдары 

да бұралаң тратуарлық плиткалардан басқа ұсақ тастардан немесе 

табиғи тас төселеді. Жалпы стиль Жапониядан келген.  

Үй маңын безендірудің бірнеше нұсқасы бар. Әр түрлі 

классикалық стильдің бірі партерлік бақтар және лабиринт 

бақтары болып табылады. Біріші жағдайда әр түрлі пішіндегі 

гүлді клумбалар мен сәндік элементтерді қолдану арқылы 

аумақта белгілі бір бейне құру.  

Лабиринт бақтары – аумақта геометриялық және 

шашыраңқы жолақтары мен тірі қоршауларын қырқу:мәңгі 

жасыл бұталар және лабиринт қабырғаларының арасында қалған 

бос орындарға әдемі гүлдермен толтыруға болады. 

Аумақта пейзажды безендіру: ауылдық бақтардың орман 

ландшафтысы, бақтар тірі табиғат бұрышы, сонымен қатар 

тематикалық бақтар, көсбасшы орынды жапон бағы алады. 

Ауылдық бақтарды безендіруде жабынды жол мен алаңшалар 

құруда табиғи материалдар қолданылады, өсімдіктері 

физиологиялық ерекшеліктеріне және өсу жағдайына байланысты 

таңдайды. Жалпы пейзажға аз ғана өзгеріс енгізеді. Әдетте 

адамдардың араласуы бақшалар жолы мен тасты баспалдақ, бау – 

бақша екпелерімен шектеледі. Нәтижесінде участок түсі және 

көркемдік жағынан айқындала түседі. 

Жапон стильі – ерекше назар аударылатын бақ – саябақ 

өнері. Соңғы жылдары Еуропа елдеріне ерекше қолданысқа түсті. 

Ең алғашқы жапон бақтары данышпандардың діни – 

философиялық ізденістеріне кездеседі. Ағаштарға, тауларға, 

сарқырамаға табыну Жапон мемлекетінің мәдениетінде бар.  

Жапон бағының негізгі мақсаты – адамға қиыншылықтарда жан 

дүниесін тыныштандыру, басқаша айтқанда жән мен тәннің 

үйлесімділігін табу.  

Уақыт өте келе Жапон бақтарында ландшафтық дизайн 

бағытында жаңа идеялар пайда болды, бірақ оның оның 

дәстүрлері сақталады.  

Бір жағдайларда жобалау бір идеяда жүргізіледі. Мысалы: тасты 

бақ, сулар, мүктер,жыл мезгілдері. Осыларда негізгі элемент 



болып тас топтарының кезектесіп орналасуы, сарқырама, әр түрлі 

түстегі мүктер мен фактуралар, солитер ағаштар саналады. 

Соңғы жылдары аралас бақтардың беделі жоғары. Ол кішігірім 

табиғи ландшафт. Аралас жапон бағының ерекшелігі 3 табиғи 

стихия бірге қосу. Олар – тас, су және өсімдік. Осыған 

байланысты тәжірибе жүзінде қабылдау оңай.  

Тастан композиция жасарда адам оны жартастармен 

байланыстырады. Тастарды орналастыруда үлкен шеберлік 

қажет. Жапондардың айтуынша әр тас өзінің «лицо» (беті) мен 

«позу» (тұрысы) бар, егер тастың композициядағы ролі дұрыс 

болмаса, онда оның үйлесімділігі жоғалады. 

Үлкен тастар күштің, тұрақтылықтың және тәңірдің белгісі 

болып саналады. Жай тастардың топтарын солдан оңға қарай 

орналастырады. Өйткені ландшафтта көзқарас бағыты солай 

жүреді. Осыдан қорта келгенде композиция элементінің осылай 

орналасуы эстетикалық ғана емес мағыналық мән береді. 

Тематикалық бақтардың арасында екінші орынды Қиыр Шығыс 

алады. Бұл бақтың ерекшелігі ландшафттық композициясына 

жасмин мен раушангүлдермен толықтырады. 

Итальяндық стиль – регулярлы стильдің варияциясы. Бұл 

үлкен вила немесе саябақ айналасы қырқылған жасыл қоршау. 

Регулярлық стильдегі геометриялық формамен, диогональ немесе 

тік жолдармен бөлінген. Композицияның центрінде тоғандар 

және фонтандар,соның маңайы гүлдермен көмкеіледі. Клумба 

және тоғандар формальді стильде шеңбер, сопақша, квадрат 

түрінде болады. 

Патиода баспалдақпен үйге қарай көтеріңкі болады. Бұл 

терассада  бақ жиһазы, гүлі бар вазондар, мүсіндер қойылады. 

Айта кетерлік жайт мүсіндер итальяндық стильінің бөлінбес 

отребуты. Фонтандар, гүлзарлар, аллеялардағы мүсіндер италян 

бағының әсер етушілері болып табылады. Ағаштар мен 

бұталарды италян бағында кубик немесе шар түрінде кеседі. 

  

 

 

 

 

 

 



Алқағаштар классификациясы 

 

Саябақтар мен бақтар – қаланы көгалдандырудағы ірі әрі 

маңызды зерзат. Бақтардың көлемі 6-10га болса, саябақтар 100-

150га дейін жетеді. Олар берілуіне қарай көп қызметті (мәдени 

және демалыс) және мамандандырылған (балалар,спорттық, 

серуен және т.б) болып бөлінеді. Ал, көлемі мен орналасу орнына 

қарай қалалық және аудандық болып бөлінеді.   

Бақтар мен саябақтар қала аумағына кірмейтін табиғи өскен 

алқа ағаштардан немесе екпе ағаштардан жасалады. Бақтар мен 

саябақтарды жоспарлау кезінде ландшафты композиция 

элементтерін көбіне регулярлы бағытта жасайды. Бұл үшін жер 

бедері мен өсімдіктерін жоғары деңгейде есептейді. 

Құрылыс, инженерлік және агротехникалық жұмыстар 

аумақта кезегімен жүргізіледі. Отырғызуға әр түрлі стандартты 

көшет материалдары пайдаланылады. Ағаш шоғыры мен тоғай 

құруға – тікпелер, ағаш тобын құруға – орташа көлемді ағаштар, 

ал жекелеп (солитер) отырғызуға – ірі көшеттер пайдаланылады. 

Шағын саябақтар - маңызды көгалдандыру зерзаты, көлемі 

0,15-тен 2,5га дейін болады. Шағын саябақтар көбіне қалалық 

алаңдарда, көше қиылысында, тұрғын үйлер жанында, әкімшілік 

және қоғамдық кеңселер маңында орналасады. Бұл қаладағы 

табиғи ортасы өте қолайсыз (шуы өте жоғары, ауасы лас, газды 

және т.б) жерлерде орналасқан. Шағын саябақтардың жоспары 

олардың қызметіне байланысты болып келеді. Ол жерлерде 

партерлік учаскелер – көгал шөптер, гүлзарлар, ағаш және бұта 

топтары, демалыс алаңшалары, транзитті және серуен жолдары 

болады. 

Шағын саябақтарға қала жағдайына төзімді көшет 

материалдары пайдаланылады. Жолдар мен алаңшалар әсем 

көркемделген болуы керек. Шағын саябақ құрылысы кезінде 

ағаштар мен бұталарды отырғызу, көгал шөп және гүлзар құру 

және ол жерде күтім жұмыстарын жүргізуде жоғары талаптар 

қойылады. Агротехникалық күтім жұмыстарын (жүйелі суару, 

органикалық және минералды тыңайтқыштар енгізу, жақсы өсуге 

арналған стимуляторлар пайдалану және т.б) жоғары деңгейде 

жүргізу керек. 

Бульварлар – халықтың қысқа мерзімде демалуына 

арналған көгалдандыру зерзаты. Бульварлар көше мен аудандық 



магистраль жиегіне жолақ ретінде ені кемінде 16-18м болып 

жасалады. Бульварды жоспарлау кезінде серуен және транзитті 

жолдар, демалыс алаңшалары салынады. Алқа ағаштар 

біріншіден, көшенің екі шетін қоршап жауып тұруы керек, 

екіншіден  төзімді ағаштар мен бұталардан сәнді топ құрып, 

көгал шөптер құру керек. Гүлмен безендіру маңызды 

бөлшектердің бірі. 

Отырғызылатын көшет материалдарына жоғары талап 

қойылады: көшеттер ірі болуы керек, барлық агротехникалық 

жұмыстар жоғары деңгейде жүргізілуі шарт. Алқа ағаштар 

ретпен, қатарлап отырғызылады. 

 

Алқағаштар түрлері (Виды зеленых насаждений) 

 

Үй иесінің талғамы мен мүмкіндігіне қарай әр үй 

маңындағы аумақтардан әр түрлі алқаағаштарды кездестіруге 

болады. Өсімдіктер жаздың ыстық күнінде салқындық береді, 

сәндік функция ретінде, үй айналасындағы кеңістікке сән береді. 

Алқаағаштар бірнеше түрге бөлінеді. 

Тоғайлар. Кең ауқымды кеңістігі бар аумақтарға кішігірім 

тоғайлар құруға болады. Ол демалатын және қыдыратын орынға 

қолайлы көрініс пен салқындық береді. Тоғайлардың бір 

ерекшелігі олар бір түрге жататын ағаштар тобы және 

қиылыспайды. Бұталар және ағаштар топтарына фон ретінде 

отырғызылуға берілген тип жиі қолданылады. Тоғай арқылы 

аққан табиғи өзен сіздің бақшаңызға ғажайып әсемдік береді.  

        Тағы да беседка мен пергола жасауға болады. 

 Аллеялар. Егер үй маңындағы аумақ регулярлы стильде 

безендірілсе, аллея жақсы көрінетін болады, қалыптастырылған 

тік ағаштармен безендірілген, ағаштардыңнемесе бұталардың 

қатарлары жолдар мен соқпақ жолдардан алысырақ орналасады. 

Аллеяның анық және жинақы сызық бойы жолға ерекше шарм 

береді. Аллеяның негізгі көзі: түстер мен көлеңкелердің 

кезектесуі болып табылады. 

         Аллея – бір, екі немесе одан да көп қатарлы болады. Оларды 

құруда жапырақты, кейе қылқанды түрлерді қолданады. 

        Қолданылған түрлерге байланысты аллея көлеңкелі, 

жартылай көлеңкелі және күн көзі жақсы түсетін болады. 



  Топтап отырғызулар орман массивтері немесе бақшадағы 

көгалдандыру және газонда қолданылады. Топтастырылған 

ағаштар көзқараспен қамтылған түгел үй және бір бүтін сияқты 

орналасуы қажет. Осындай мақсатта желектер мен 

жапырақтардың әсемдік пішіндегі түрлері алынады. 3 – 10 және 

одан да көп қайың, жөке, ақ терек топтары барынша көркем 

көрінеді.  

          Топтардың құрамы таза ( бір түрден ) және аралас ( бірнеше 

түрлерден) тұрады, бірақ көбінесе топыраққа немесе қоршаған 

ағаш массивтеріне, шөп жамылғыларына да байланысты.  

         Топтастырылған ағаштарды безендіру кезінде бұталар 

дасоңғы рөльде емес. Олар төменгі қабаттарды құрады және 

төменгі отырғызылуға байыппен өткізуді қамтамасыз етеді. 

Жасыл қоршаулар және бордюрлераумақтағы сыртқы 

көзқарастармен сақтайды, басқа функциялар қатарларын 

толықтырып, өсімдіктерге қолайлы климат құрады. 

         Кейбір түрде жасыл құрылыстар сәндік жағынан үлкен 

мағына береді. Олар біркелкі қоршауларды тірілтеді, аяқталмаған 

құрылыстарды жасырады, бақша аумағындағы стильге ерекше 

үйлесімділік береді. Соңғы уақытта стандартты емес қоршаулар 

кең тараған, мысалы, арка, калона, аллея пішінде жоспарланған, 

сонымен қатар екі түсті бояулардан құралған жапырақтар. Былай 

айтқанда, дәстүрлі жасыл қоршауларды қазіргі кезде тек 

дуалдарды толықтыру сапасында ғана немесе құрылыс 

қабырғаларына қолданады. Арнайы қырқулар арқылы қажетті 

көлем алу, ағаштармен барлық жағынан айналдыра жасыл 

қоршаумен қоршалған жабық кеңістікті боскет деп атаймыз. 

  Боскеттер. Боскет ішіне балалар немесе спорттық 

алаңқайлар, гүлзарлар, фонтандар, бассейндертағы басқа 

орналастыруға болады. Бақтарды регулярлы стильде 

безендірілген боскет элементерімен үйлессе көбірек әсер береді. 

Ол композицияда негізгі бөлшектер құрайды және аймақты құру 

негізі болып табылады. Боскет көмегімен қоршаған ландшафтты 

белгілі зоналарға бөлуге болады және сәулеттік құрылыс пен 

сәндік элементтер үшін тамаша фон құруға болады. 

         Жасыл қоршаулар формасымен, отырғызу жиілігімен, қабат 

санымен, құрамы және биіктігі бойынша ерекшеленеді.  



         Биіктігі бойынша қоршаулар биік ( шпалер тәсілі – 200 см 

жоғары ), орташа ( 100 – 200 см ) және аласа ( бордюрлар – 50 – 

100 см ) болып бөлінеді. 

         Бордюрлар аймақтардағы гүлзарлардың, композициялық 

түрлі өсімдіктердің бөлінуін қамтамасыз етеді. Аласа өсетін 

бұталар мен көп жылдық шөптесін екпелерден аласа жасыл 

қоршаулар құруға болады. Жапон бежесі, жәмшит басқа да ұсақ 

жапырақты бөріқарақат түрлері осы мақсатқа келеді.  

        Бетоннан немесе көзге көрінбейтін материалдардан жасалған 

қоршау мен дуалдарды жабу үшін шпалер тәсілін негізгі көрініс 

ретінде қолданады. Орташа мөлшердегі жасыл қоршаулармен 

бақты сәндейді және оларды нақты аймақтарға бөліп, әрқайсысы 

жекелеген функцияларын атқарады. 

         Қоршаулар өз ішіне қалыптасатын немесе қалыптаспайтын 

болуы мүмкін. Қырқуға жақын қалған өсімдік түрлерін 

қалыптаспаған жасыл қоршауларға жатқызуға болады. Өсу 

периодында мұндай екпелер белсенді өседі, олар тек суғаруды, 

зақымдаулардан қорғауды қажет етеді. Қалыптасқан жасыл 

қоршаулар ұзақ жылдар бойы жақсы күтімді қажет етеді. Әр 

бағбан өз қарауындағы аймақтарына қоршаулардың жақсы 

түрлеріне қол жеткізуге тырасады. Мұндай қоршау құрар 

алдында қандай түрлермен құрылатыны туралы мәліметтер 

жинау қажет. Өсімдікте болатын реакция қоршаған орта 

жағдайына қолайсыз – бұл фактор тізім бойынша бірінші орында 

тұруы қажет. Осымен қатар, екпе жұмысында регулярлы қырқуға 

төзімді және сәндік ерекшелікке ие, тағы да жоспарлаған пішінін 

сақтау керек. Өсімдіктердің үйлесуі де соңғы орында емес. 

Қоршаған ортаға қолайсыз жағдайларын тигізбес үшін екпелерді 

ертерек таңдау қажет. Уақыт өте өскен, күнге күйе бастаған 

аумақта ағаштарды жойған жерге жасыл қоршаулар құруға 

жоспарланады. Жаңадан құрылған жасыл қоршауларға алдыңғы 3 

жылында топырақтарын қажетті құнарлы заттармен қамтамасыз 

ету арқылы, ал өсімдіктерін – дұрыс жарықтануы мен 

ылғалдануына ерекше көңіл аударған жөн. Бұталардың 

қалыптасуы мен оларды кесуді 2 – ші жылдан бастаған жөн. 

      Жасыл қоршау құрамы қылқанды немесе жапырақты болып 

келеді. 

      Мойыл, жемісті тисс, сары қараған, шәмшит, жұпар гүл, арша, 

тұт, долана арқылы шағын қоршаулар құрады. Бордюрлер көбіне 



аласа өсетін бөріқарақаттар, спирея, шәмшит, қарақат, 

биручиналардан құрылады. Максимальды жетістікке жету 

үшінитмұрынның көптеген түрлерін отырғызады. Сонымен қатар 

бұл мақсатқа жасмин, магония, қарақат, жапон бежесі сәйкес 

келеді. Қабаттың сапасына және айырмашылығына қарай жасыл 

қоршаулар: бір қабатты және көп қабатты отырғызуларымен 

ерекшеленеді. Көп қабатты жасыл қоршауларды құрау кезінде ең 

алдымен центріне биік өсімдікті отырғызады, сосын түпкір 

жағына қарай аласалауларын орналастырады. 

 Жеке ағаштар (солитер). Солитер дегеніміз жалғыз 

отырғызылған ағаштар немесе бұталар. Олар көбінесе сәндік 

бағытта отырғызылады. Сондықтанда олар топтық өсімдіктер 

фонына отырғызылады және ол пішінімен, жапырақ түсімен, 

гүлденуімен жәнежемістерімен басқа ағаштардан ерекшеленіп 

тұрады. 

Солитер ағашты таңдау барысында негізгі учаскенің дизайніне 

сәйкес келу немесе келмеуін қарастырылады. 

Сәндік көгал шөптер. Қазіргі таңда республикамызда сәндік 

көгал шөптер жақсы таңылып, пайдалануда. Учаскені көгал 

шөптермен көркемдеу модасы бізге батыстан келді. 

Европалықтар үй алаңын көгалдандыруда осы көгал шөптер ең 

негізгі элемент болып келеді. Көгал шөптер альпі шоққысымен, 

клумбалармен,су қоймаларымен және тірі қоршаулармен жақсы 

жарасып тұрады. 

Көгал белгілі бір учаскеге ұрықтары себу нәтижесінде тығыз 

өсіп шыққан шөптерді құрайды. Сол учаскедегі шөптерді 

уақытылы қырқып, қоқыстардан тазалап, суғарып тұру керек. 

Көгал шөптер орналастырар алдыңда оның қандай бағытта 

пайдаланылатынын анықтап алу керек: сәндік (композицияны 

толықтыру үшін) немесе басқа мақсатта пайдалану үшін (демалу 

орны, балақайлар алаңшасы және т.б,). Көгал шөптер 

функциясына қарай бірнеше топқа бөлінеді. 

Партерлік көгал шөптер сәндік үшін пайдаланылады және 

көгал шөптер үстімен жүруге болмайды, және оны күтімсіз 

тастап кетсе құртылмайды. 

Мавритандық көгал шөптер – «гүлденген шалшық» оны 

кішкене ғана алаңшаға орналастырған жөн, өйткені ол бір 

жылдың жартысынан көбінде күтілмеген болып көрінеді. 

Мавритандық көгал шөптер отырғызар алдында топырақты 



дұрыс дайындап қойса, онда көгал шөпті күту қиынға 

соқтырмайды. Шөпсіз жабынды шалшық (түймедақ немесе 

тминь) көбіне атақты бірақ оны әдемі күйін әрдайым сақтап тұру 

қиын. Осы көгал шөптің бір ерекшелігі бар, оны басқа көгал 

шөптерден тез ажыратуға болады: ауаны иіспен толтырады, 

ерекше әдемі әрі иісті. 

 

Ландшафтық гүлзарлар 

 

Әрбір бағбан өзінің аумағында керемет хош иіс беретін 

гүлдердің және әр түрлі гүлдердің кемпірқосақ жасап, оның 

үстінде көбелектердің болуын қалайды. Гүлзарлар баққа 

қайталанбас көріктік беріп тұрады. Клумбаларға дұрыс өсімдік 

таңдау үшін, ұзақ уақытқа шыдайтын гүлдердің хош иістері және 

ерте көктемнен соңғы күзге дейінгі гүлдерді өсіру керек. 

Гүлзарлық композицияны көпжылдық және біржылдық 

екпелермен құруға болады, сол сияқты гүлзарлар бірмезгілді 

және көпмезгілді болады. Көпжылдық клумбаларда көзге 

тартымды және көп мезгілге жететін ғана сорттар болуы тиіс. 

Сәндік өсімдіктерді ғана емес, сонымен бірге тәжірибелік 

мысалы, дәрілік өсімдіктерді қолдануға болады. Бірінші кезекте 

гүлзарлар өздерінің жанындағы ағаштармен, бұталармен, 

жолдармен, құрылыстармен, су қоймаларымен т.б. сәйкес келуі 

керек. Егер аумаққа көп клумбалар құратын болсақ, онда олар 

дұрыс пішін бермейді. Қолайлы жағдайларда өзіңді жақсы сезіну 

үшін түрлі өсімдікті қолданып, су қоймаларының жанына 

гүлзарлық композиция құруға болады. Композицияны бір немесе 

әр түрлі гүлдермен жасауға болады. Негізгі контраст ретінде 

құрылған композициялар тыныштандыруға қолайсыз, сондықтан 

бесеткалар мен демалатын орындар аз сәйкес келеді. Бірақ 

клумбаның үйден шыққанда мерекелік сән беретін түрі бар. 

Әртүрлі гүлзарлар кез-келген уақытта гүлдейтін гүлдермен 

эффект ретінде сәйкес келеді. Ол ерте жаздан күзге дейін көздің 

жауын алатын болады. Бір түсті гүлдер композициясы сәнді, 

әсіресе бұталар мен қылқанды ағаштардың негізгі фонында. 

Клумбада ақ түсті өсімдіктерді екпе орманның күміс түсті 

жапырақтарымен түрлендіруге болады. Гүлзарлық 

композицияның пішіні мен құрамы әр түрлі болуы мүмкін. 

Топтар. Топтап отырғызу – гүлзарлық композицияның ең  



кең таралған түрі болып саналады. Олар біржылдық және 

көпжылдық өсімдіктерден құрылуы мүмкін. Топтап отырғызудың 

өлшемі мен пішінін сол жердің иесі өз қалауымен және 

талғамымен өзгерте алады. Сонымен бірге бақтың аумағын және 

сол жердегі сәндік және архитектуралық формасын білу керек. 

Топтар құрамына байланысты екі түрге бөлінеді. Егер топтап 

отырғызуда екпенің бір түрі бар болса, онда ол жәй деп аталып, 

аумаққа біртүсті жолақ береді. Аралас топтар гүлдеу уақыты 

әртүрлі, екі түрден тұратын өсімдіктерден тұрады. Көп бөлігі жуа 

тәрізді және кеш гүлдейтін өсімдіктерден тұрады. Топтап 

отырғызуда биік емес, көпжылдық және гүлдейтін бұталы 

өсімдіктер жақсы көрінеді. 

Рабаткалар. Жол шетіндегі немесе аймақтағы, сонымен  

бірге көгалдағы көлемді (40см-ден 250 дейін) гүлзарларды 

рабатка деп атаймыз. Бордюрден айырмашылығы – 

өсімдіктердің көп болуында. Оның негізгі бөлімін аласа өсетін 

екпе құрайды. 

Рабаткаға өсімдіктен геометриялық жолақтар жасайды. 

Рабаткалар біржақты және екіжақты болуы мүмкін. Бірінші 

кезекте, біржақты рабаткалар бір қабаттан, бір биіктіктегі 

өсімдіктерден тұрады. Ал көпқабатты рабаткалар өте сәнді 

көрінеді. Рабатка екпенің бір түсті немесе түрлі түсті 

өсімдіктерден тұрады. 

Миксбордерлер мен бордерлер. Бордер викториандық 

Англияда шыққан және ол күрделі көпжылдық гүлзрлар, 

біржылдық және көпжылдық өсімдіктерден тұрады. Гүлзарлық 

композицияның мұндай түрі көгалдар мен жолдарды сәндеу үшін 

қолданады. Гүлзардың ең басты түрі фон болып саналады. 

Бордюрдің ұзындығы 10м-ге дейін жетеді, ені 150-ден 

450см-ге дейін болады. Өсімдіктері көбінесе қабатты болып 

орналасады. Бордерлердің ерекшелігі өсімдіктердің әр түрлі 

биіктікте өсіп, сонымен қатар өте аласалары жақсы көрініп 

тұруында. Миксбордердің бордерден айырмашылығы, онда 

шөптесін өсімдіктердің, жартылай бұталардың және бұталардың, 

мысалы, шәңкіш, акация, бөріқарақат, жұпаргүл, гортензия, 

итмұрын және т.б. болуында. Тағы бір ерекшелігі көпжылдық 

және біржылдық екпелерінің болуы. Миксбордер жалпақ және 

баспалдақты болуы мүмкін. Баспалдақты миксбордердің 

жоспарында өсімдіктерді биіктігіне байланысты орналасады: 



артқы жоспарда – биік өсетін, орта бөлімінде- орташа өсетін, ал 

алдында – аласа өсетіндер. Бордерлер мен миксбордерлер 

көбінесе жалпақ тастармен, өзендік құмдармен безендіріледі. 

Олар көбінесе су қоймалары мен альпі шоқысының жанында 

жақсы көрінеді. Уақытымен өсімдіктердің қураған және өліп 

қалған жерлерін алып тастап, топырақтарын қопсытып және 

суғару міндетті.  

Жеке отырғызу. Жеке отырғызылған өсімдіктерді көбінесе 

ашық жерлерде, мысалы, көгал мен шалшық жерлерде 

отырғызады. Жеке өсетін өсімдік сыртқы көрнісімен, әдемі 

түрімен және өлшемімен ерекшеленеді. Ол мақсатқа жнту үшін, 

жәй сау көшірмелерді отырғызып, және күнделікті оларды күтіп 

– баптау керек. Жеке ағаштарға көбінесе лилия, гладиолус, 

астильба, кохия және т.б. сәндік өсімдіктер жатуы тиіс. 

Клумба. Клумба гүлді және сәндік – жапырақты  

композицияның бір түрі болып табылады. Әр түрлі формалары 

бар. Олар: тікбұрышты, сопақ, домалақ, тік төртбұрышты және 

т.б. болады. Өсімдіктері бір түсті, әр түрлі және жолақты болуы 

мүмкін. Клумбаның дәл ортасына әдетте үлкен және ақшыл 

сәндік өсімдіктер, мысалы, таушымылдық, гладиолус, канна, 

георгина және бұтақты раушан гүлдер отырғызылады. Бордердің 

жан-жағына биік емес контраст беретін гүлдер отырғызады. Бұл 

рөльге флокс, барфат, алиссульдар өте жақсы сәйкес келеді. 

Өсімдіктерді клумбаның ортасына емес, жан – жағына тығыз 

отырғызса, онда гүлдердің орналасуы тиянақты болып шығады. 

Форма анық болады, ал екпелері жақсы және қолайлы жағдайда 

гүлдеп дами алады. 

 

Вертикальды көгалдандыру 

 

Белгілі бір жерді, бұрышты өзіне ыңғайлы және сәнді жасау 

үшін осы вертикальды көгалдандыруды пайдаланылады. 

Оралыңқы сәндік өсімдіктер қақпаны, дуалдарды, тақыр жерлерді 

ғажайып көркейтуі мүмкін әлде басқа жетіспеушіліктерді жабуға 

болады. Лианалар өсе келе жасыл дуалдарды құрайды және аз 

орын алады. Оралмалы өсімдіктер сәндік әсерден басқа да 

ерекшеліктері бар: құрылыстарды желден және күн сәулесінен 

қорғайды, шудың даусын төмендетеді, шаңды ұстап қалады және 

жапырақтарда жиналған шаңды жаңбыр шайып өтеді. Лианалар 



бірнеше топқа бөлінеді: оралып өсетін лианалар; дуалдарға мініп 

өсетін лианалар; жабысып өсетін лианалар; сүйеніп өсетін 

лианалар. 

Әр түріне байланысты дуал, тіреу таңдау керек. Ол 

беседкалар, шамдар, шпалерлер, аркалар және столбтар болуы 

мүмкін. Вертикальды жерлерді сәндеу үшін біржылдық және 

көпжылдық лианаларды пайдалануға болады. 

Біржылдык лианаларды отырғызғандағы артықшылықтары: 

сол жылы отырғызғаннан кейін әдемі гүлдеріне қарап қызығуға 

болады, әрдайым әртүрлі өсімдіктерді таңдапшымылдық тәрізді 

жобалауға болады. Жасыл бұршақ, сәндік асқабақ, ипомея, 

настурция немесе қанатты тунбергия отырғызу нәтижесінде 

қысқа мерзім ішінде көп әсер алуға болады. 

Біржылдық өсімдіктер әдемі гүлденеді бірақ отырғызар 

алдында отырғызу орнына көңіл бөлу керек. Біржылдық 

оралмалы өсімдіктердің көбісі жарық сүйгіш болып келеді, 

сондықтан олар көлеңкелі жерде дұрыс өспейді. 

Көпжылдық лианаларды үй дуалдары ағаштан жасалған болса 

отырғызбаған жөн: өйткені ол ашық тесік жерлерге бұтақтары 

кіріп құрылысты құртуы мүмкін. Сонымен қатар қарлы кезде 

қиындық тууы мүмкін. Бұл жағдайлардан дұрыс шығуы үшін 

көпжылдық өсімдіктердің бойын қысқартып тұру керек. Бірақ 

лианалар оны кескенге қарамай үйге көп пайдасын тигізеді. 

Мысалы: құрылыстарды температураның күрт төмендеуінен 

және ауаның ылғалдануынан сақтап тұрады. 

Өз учаскесінде жасыл дуалдарды жасау қиын емес, тек оны 

күту ережелерін жақсы білу қажет. Біріншіден, өсімдікті таңдау 

керек, содан оған қажетті күн сәулесі түсетін жер таңдау керек. 

Өсімдіктің тамыр жүйесін құртып алмас үшін отырғызар алдында 

лианаға тіреу жасап қойған дұрыс болады. 

Көп уақыт гүлдеп өсіп тұру үшін біржылдық және көпжылдық 

өсімдіктерді дұрыс жобалау қажет. Біржылдық өсімдіктерді 

уақытылы қырқу керек, нәтижесінде гүлденуі мен шашыраңқы 

бойын ескере отыру керек. Ал көпжылдық өсімдіктер гүлденуі 

ұзақ әрі қурап қалмас үшін қырқу керек. 

Вертикальды көгалдандыру учаскені өзінің талғамы бойынша 

сәндеуге болады, монотондық құрылыстарға әртүрлі сәндеулер 

кіргізуге болады, сонымен қатар жасыл алаңдар мен көп гүлді 

жерлерде демалу бұрышын жасап қоюға болады. 



II тарау Ландшафтық дизайн элементтері 

Ландшафттық дизайндағы қоршаулар түрі 

 

   Ландшафттық дизайнда әдемі жолдар, су қоймалары,тірі 

қоршаулар, орындықтар, беседкаларды сәндеу мақсатында ғана 

емес, арнайы стилде ғана  учаскелерде анықтау мақсатында 

қолданылады.  

Қоршау, дарбаза, есік. Қоршаулар ландшафттық дизайнда 

сәндік түрінде ғана емес сонымен қатар учаскенің аяқталғанын 

корсетеді және сол жерді басқа сырт көздерден қорғап учаскенің 

шекарасын анықтап көрсетеді.  

    Бақты қоршайтын қоршаулар әр түрлі материалдардан 

жасалады: ағаштан, тастан, қыштан, бетон блоктардан немесе 

темірден. Қора жасалынған материалдарға байланысты етіп 

жасау керек және көптеген қажеттіліктерге жауап беру керек. 

Мықты, турақты биіктікте  және стилдің барлық 

жауапкершіліктеріне жеткілікті болуы керек.  

    Белгілі бір өлшемде биік жер ғана пайдалануға беріледі 

мысалы: 2,5-3м. Қоршаудың ең жоғарғы биіктігі 3,5м болуы 

шарт.  

    Көрші қорадан бөліп тұру үшін және барлық биіктігі 180 см 

жоғары емес себебі басқа қораларға түсетін күн көзін жаппауы 

керек. Қоршау ағаштан болса құруға өте жеңіл болады. Егерде 

қора ағаштан жасалынса тамаша жақсы көрінеді. Ең тиімді ағаш 

қоршауы каша болып табылады. Бірақ қоршауды ағаш 

тақтайшалардан  да жасауға болады. Ауыл стилінде безендірілген 

учаскелерге  ерекше жақсы жарасатын ағаш қоршаулар. Басты 

жетіспеушілік ағаш қоршау ұзаққа шыдамайды. Ағаш қора басқа 

материалдарға қарағанда жаңбыр, қар, желге  төзімді келеді. 

Ағаш қоршаулар көпке сақталуы үшін, оны әрдайым жөндеп тұру 

қажет. Бұндай қоршаулардың мықтылығын арттыру үшін бояу 

қоланылады, бірақ көп жағдайда ағаш қоршауларды салу кезінде 

оның табиғи түсін қалдыруды қалайды.  

  Кірпіштен жасалған қоршаулар ұзаққа және жағымсыз ауа 

райы жағдайларына ағаш қоршауларға қарағанда шыдамды 

келеді. Кірпіш қоршаулар ешбір күтім талап етпей бірнеше 

онжылдыққа шыдауы мүмкін. Қоршаудың әдемі көрінуі үшін 

басқа материалдан жасалған түрлі арнамент және қосымша 

элемент қодануға болады. Релефті кірпіш қалағанда тамаша 



көрінеді. Металдан жасалған қоршаулар немесе металды сеткалар 

арзан және мықтылығынығ арқасында көп тараған. Қарапайым 

сымдардан әдемі пішіндерді құрастырып, қора жасауға болады. 

Темір қоршау ұзақ сақтплпды және сәндік қасиетін жоғалтпайды.  

     Бетон қоршау кірпіш қоршауға ұқсас, бірақ өзіндік ерекшелігі 

бар. Қазіргі таңда бетон қоршау сирек кездеседі, себебі оны құру 

қиын және еңбекті көп талап етеді. Дайын бетон блоктарды жиі 

алмастырады. Бетон қоршауларды қолдану жағдайында кез 

келген түске бояуға болады. Оны ашық түске бояп, және уақыт 

талабына байланысты түстерін ауыстырып отыруға болады. 

Бетон құймалар біртегісжәне тесіліп ою салынған түрінде де 

кездеседі. Ойылып ою салынған бетондарды сыртқы және ішкі 

қоршау ретінде пайдалануға болады.  

     Соңғы жылдары заман талабына сай, керамикалық және әйнек 

плиталардан, табиғи тастардан және ағаштардан жасалып 

жатады. Бұл бетон және кірпіш қоршауға қарағанда сұраныста 

өте көп және басқалардан үлкен айырмашылығы бар: олар 

мрамор, гранит кірпіш қалаулары болып табылады. Кейбір 

жағдайларда тірі қоршаулар пайдаланылады. Әсіресе олар 

дуалдары қисық орналасқан қоршауларда әдемі көрінеді.  

     Егер қоршау ағаштан жасалынса, оның дарбазасы да есігі де, 

ағаштан жасалу керек. Кірпіш бетоннан қаланған қоршауларға 

дарбазасы металлдан және қашадан жасалынған қоршаулар 

үйлесімді келеді, ал металлдан жасалынған дарбазаларға сым 

қоршаулар мен жиектемелер жақсы үйлесімін табады. Егер 

қоршаулар биік болса, онда оның дарбазасы сондай биік немесе 

аздап кішірек болуы тиіс. Дарбазалардың ені жолдың енімен 

бірдей болуы керек және еннің ұзындығы 3метрден аспауы керек. 

Қақпа және калитка құрар алдында мына жағдайларды ескеру 

керек: үлкен қақпа ішіне қарай калитка сыртқа қарай ашылуы 

тиіс. 

     Террасса деген үйге жақын орналасқан жер деңгейінде немесе 

жоғарырақ орналасқан ашық немесе қоршалған алаңша. Терраса 

демалыс орны болғандықтан оны ыңғайлы жерге орналастыру 

керек. Терраса салқын, қараңғы жерде болғаны дұрыс. Күннен 

қорғау үшін террасаны үстін жабқышпен жабу керек. Бақ 

террасасының көлемі әртүрлі осы жерді құрастырған адамның 

талғамына байланысты.  



     Егер жер көлемі жеткілікті біркелкі болса терраса біркелкі 

болады. Терраса көлемі үй мен қораға тікелей байланысты оның 

ең көлемі 3х4 метр сол кезінде есте сақтау керек.  Тар жерлерге 

ені 40-80см-лік жіңішке жолдар мен тропинкалар салу керек. 

Ландшафттық дизайн маманының есебі бойынша жолшалар бақ 

территориясының 15% ғана құрау керек.  

     Жолшалардың төсемелері рельеф пен терреторияның 

дизайынына байланысты болуы тиіс. Ауыл стиліндегі жолдарға 

тас, ағаш, клинкерлі кірпіш жақсы келеді; жолшаларды кішірек 

бетон плиталармен немесе тастармен төгіп тастуға болады.  

    Көптеген төсемелер түрлері ағаштар болып табылады, және 

көптеген түрі қолданылады: тақтай, опилка.  

Ағаш төсеніштер жылуды жақсы ұстап тұрады. Әйтседе ағаштан 

жасалынған жолдар қатты зиян шегеді. Опилка төсеніштер өте 

әдемі көрінеді , кейбіреулері әдемі көрінеді. 

   Табиғи тастар сонымен қатар тиімді төсеніштүрі болып 

есептеледі. Ол плита түрінде жақсы көрінеді. Табиғи тастардың 

бағасы өте тиімсіз қымбат, сондықтан оны аса көп 

пайдаланбайды ағаш төсенішке қарағанда. Тастардың қымбат 

түрі де қолданылады мысалы: мрамор, базальт, гранит. Яғни ауа 

райының салқын мезгілінде қолданған өте қолайсыз себебі 

олардың бетін муз басып қалады. Оны қайтадан жылытып 

пайдалануға тура келеді. Әйтседе тастардың арзан түрлеріде 

кездеседі. Құм және әк тәріздес олар аса күтімді талап етпейді 

және ұзақ уақыт пайдаланады. Көптеген жолдар құм және майда 

тастардан құралады. Дегенмен тастар өте үлкен емес шағын және 

майда болуға тиіс, себебі жүргенде ыңғайсыз болады. Қазіргі 

таңда төсеніштер исскуствалық материалдарадан да қолданылады 

мыс: жеңіл бетон, бос тастар, асфальт және тротуарлы 

плиткалардан. Бетон төсеніш басқа материалдарға қарағанда 

мықты болып келеді.соңғы уақытта сәндік бетондар жиегінде тас 

қалаулары бар, қолданыста жүр. Бетон плиталардан өздігінше 

дайындап қалыпты бір формасын және түсін таңдауға болады, 

олардың бетін майда, түрлі түсті тастармен және тау 

сынықтарымен сәндеп қоюға болады. Тратуарлық плитка бетон 

және пластикалық болады. Бетон плитка көбіне бақшаларда 

төсенш жолдарында пайдаланылады. Олардың басты ерекшелігі 

пішінінің, түсінің, қалыңдығының әртүрлі болуында. Олар 

суреттер мен табиғи тастармен болып келеді. 



   Пластикалық плитка өте әдемі және ыңғайлы. Басты 

тұрақтылығы қарапайымдылығында және оны арнайы 

қоспалармен  бітемей, бірден орнына қоя саласың.  

   Кейбір жерлерде сапалы жол төсеніші ретінде газон шөптерді 

қолданылады. Бұл үшін жолдың барлық ұзындығын құммен 

немесе гравиямен  жабады. Ол үшін жодардың ұзақ уақыт 

сақталыпжәне пайдаланылып өзінің сыртқы келбетін ұзақ сақтау 

үшін. біріншіден төсеніштердің түрі сапалы болып келеді, 

екіншіден әр материалдардың маңыздылығын білу керек.  

    Бұл жағдайларда төсеніш ірі плиталардан және тастардан тұрса 

онда ол жер көлемі тегіс емесрелефті жерлерге жатады. Ондай 

жағдайда тастар құм арқылы емес цемент арқылы жалғасады. Бұл 

жағдайларда 1 ден кірпіш қалдықтарымен жабады,содан соң 

гравя жабады. Осы жағдайда бұл түрді бордюр деп атайды. 

    Бордюр барлық материалдардан жасала береді. Жерлердің беті 

ағаштар түрімен ,таспен, бетонмен және  тас плиталармен және 

тағы басқа жабылады. Тегіс емес релефті жерлерді баспалдақпен 

және табалдырықпен жабады. Басқаларға қарағанда талғам 

бойынша жерді ең бастысы баспалдақпен сәндеген дұрыс. 

Баспалдақ көп жерлерге ыңғайлы және қолданылады мыс:терраса 

жер бедерінен жоғары тұрса онда міндетті түрде баспалдақ жасау 

керек. Баспалдақ пен табалдырықты шынайы сәндік мақсатта 

қолданылады. Өте үлкен емес биіктікте себебі аздап өзгертуге 

мүмкіндік алып аздап қызықты болу үшін. 

   Құрылыс баспалдағы  барлығы оның қауіпсіздігіне көңіл 

боледі. Табалдықтары бірдей, өте жылтыр емес етіп себебі 

жауын-шашынды ауа райында ыңғайлы болуы үшін. 

Табалдықтар ені, ұзындығы, биіктігі стандартқа сәйкес болуы 

керек. Баспалдақтың басты екі түрі болады:ыңғайлы және 

ыңғайсыз.  

  Ыңғайсыз баспалдақтар тастардан жасалынады, ал ыңғайлы 

баспалдақ тегіс дуалдардан жасалады. Ландшафттық дизайндарда 

осы баспалдақтың 1 ші түрі көп қолданылады. Бақша 

баспалдақтарының материалдарын таңдауда өте жоғарғы 

көрсеткіш керек. Оған бетон, бетон блоктар,кірпіш, тақтай, 

тастар  және тас плиталар және көгал шөптер де қолданады.  

Көптеген баспалдақтар төсеніштерге бетондар қолданылады. 

Себебі ол өте ыңғайлы. Бетондалған табалдықтың үстін қандай да 

бір басқа материалмен жауып немесе сол бір ең басты түрінде  



қалдыруға болады. Бетон қатып қалмай тұрып оны  кесге кірпіш 

қалауларымен жасауға болады. Құрылыста баспалдақтың ең көп 

тараған түрі бетон блогтар әр түрлі көлемде. Баспалдақтың ең көп 

тараған түрі кірпіш түрі қолданылады және құрылыста осы түрін 

пайдалануға кеңес береді. Себебі ол өте мықты болады.  

   Ағаш баспалдақтар бақтардада кездеседі. Кірпіш және бетон 

түріне қарағанда себебі ағаш баспалдақтарда мұз қатпайды. 

Ерекше табалдықтар болу үшінгазон шөптерден кез-келген жерге 

жасауға болады. Оны үнемі қырқып баптап тұру керек. Себебі ол 

нағыз еңбектің бағасын корсетеді. Баспалдақты салмас үшін оның 

табиғи жағдайына аса мән беру керек. Себебі қасында жапырағы 

түссе басты мәселе содан туындайды.  

   Баспалдақтар 2-3 тен 10-15 ке дейін көбіне болады.  Егер 

баспалдақтар саны өте көп болатын болса , онда орта шетінде 

аздап демалатын орын болады. Олар стандартқа сай  болып 

келеді. Әрбір табалдықтың ұзындығы50-60см болса, бақша 

баспалдағының биіктігі 14см болады. Одан үлкен болса ол 

ыңғайсыз болады. Баспалдақтар өте биік емес болуы керек, себебі 

қыста шақтық шаралары үшін және қармен мұздан тазалау үшін. 

Кіші архитектуралық формалар  

        Кіші архитектуралық формаларды ландшафтық дизайнда  

аталуы әртүрлі ғимараттар,участікте өзіндік стильімен Бұл 

ғимараттардың құрамына кіретіндері:аркалар, беседкалар, 

перголдар, сәндік қоршаулар, бақтық мүсіндер, өткелдер 

сонымен қатар бақтық жиһаз. Осы элементтер жақсы орналасса, 

бұл аумақтың басты әсемдігі болып табылады.Кіші 

архитектуралық форманың көмегімен аумақты бірнеше әртүрлі 

мақсаттағы белдеулерге бөлуге болады. 

       Көпір (мостик)-негізінен әр аумақтан алыс емес жерге 

тұрғызуға болады,бірақ ол жер көпірге ыңғайлы жер болуы керек. 

Көбінесе көпірлерді түрлі су қоймасының жанына 

орналастырады.Кейбір жағдайларда 2 дөңес жердің ортасына 

қойған орынды. 

     Көпірлер түрлі стильде тапсырмаға тәуелді болу керек. 

Практика жүзінде көпірді тұрғызар алдында аса көңіл бөлген жөн 

және көпірдің сыртқы көрінісі талапқа сай болуы қажет.Бақтағы 

көпірлер оларға түсетін ауыртпалық көп болатындығына  

қарамастан ағаштан жасалады және көпірге мақсатты сәндеу 

кезінде күтім ж\е жөндеу жұмыстары қажет.Көпірлердің күрделі 



орындалатын түрлері тастан ж\е темірден конфигурациялық 

ландшафтық стильінде көпірді тұрғызу кезінде тәжірибеге 

мүмкіндік береді.Әрине,оларды орындауға 2 нұсқа беріледі. 

   Аркалар-ғимараттың көркемдігін көрсетеді, металлдан немесе 

ағаштан жасалады. Аркалар арқылы бір аймақтан екінші аймаққа 

өту үшін жасалады, әсіресе жақсы көрінетін арка,шырмалып 

өсетін өсімдікпен жабылады, кіре берісте тірі қоршау өсіріледі. 

    Пергола-бұл еркін пішінді рамка, жіппен тартылған. 

Перголаның жанында шырмалып өсетін өсімдік өсіріледі олар 

жіпке жабысып өседі; сөйтіп жасыл шымылдық пайда болады. 

Бұл конструкцияны террассаның жанына тірі қоршаумен, 

скамейкаларды желден және сырт көзден қорғау үшін  жасайды.  

   Беседкалар- бақтағы барынша танымал көрініс. Жаз мезгілінде 

демалуға ең қолайлы орын, сонымен қатар бақтағы әдемі және 

қызықты орын. Негізінен беседканы участоктыі әдемі 

көрсететіндей участоктың орталығына 

орналастырамыз.Беседкалар ашық және жабық түрде болады. 

Жабық беседка шатырын жабу кезінде формасымен пішініне аса 

мән беріледі.Беседканың қабырғасы біркелкі және торлы болып 

келеді және қабырғасы міндетті түрде төртеу емес екі және үшеу 

болып келеді. Беседканың бұл түрі жазда ғана емес көктемде 

және ерте күзде демалуға қолайлы. 

    Ашық беседка темір діңгектен және ағаш рейкадан 

көркемделіп жасалады. Ашық беседканың жанына қысқа 

мерзімде жабысып тез өсетін өсімдіктерді отырғызамыз. Күннің 

ыстығында беседкалар жайлы және салқын болады. Бұл 

беседканың кемшілігі жаз кезінде жауын болғанда ішінде қала 

алмайтынымыз.Өсімдіктер мен ғимараттардың арасына 

мүсіндерді орналастырған кезде үйлесімділік болуы керек. Ашық 

керамикалық мүсіндерді негізінен гүлдердің арасына емес, 

газонның ортасына орналастырған дұрыс. Кішігірім мүсіндерді 

жоғарырақ орналастыруға болады, ал үлкен мүсіндерді тегіс 

жерге  және төмен орналастыруға болды. 

Бақтағы жиһаз–аймақтағы безендендіру де ерекше орын 

алатын элемент. Өте жоғары талғаммен және дұрыс 

орналастырған стол, кресло,скамейкалар бақты 

ерекшелендіреді.Оларды бірнеше бөлікке бөлуге де, біріктіруге 

де болады. Бақтағы жиһазды қоятын орнын дұрыстап 



орналастыру керек. Ал кең терассаға үлкен жиһаздар қойса 

болады. 

Бақтағы мүсіндер-басқа кіші архитектуралық формаларға 

қарағанда бағалы емес,тек әсемдік үшін қолданылады.Бақтағы 

мүсіндер  мен сәндеу осыдан 2000 жыл бұрын пайда болған,содан 

бері мүсіндердің түрі көп өзгерді,бірақ дәстүр сақталып қалды. 

Баққа мүсін таңдау барлық құрылыс жұмыстары және безендіру 

аяқталғаннан кейін қолданылады. Қазіргі уақытта ландшафтық 

дизайнда аңыздар мен ертегілердегі түрлі жануарлар бейнесін 

көрсететін керамикалық мүсіндер қолданылады. Қазіргі кезде 

бақтағы мүсіндер тастан, ағаштан және жасанды құралдардан 

жасалады. Бақтағы жиһаздар түрлі құралдардан металлдан, 

пластинкадан, ағаштан  жасалынады. Ағаштан жасалған жиһаз 

кез келген участокта өте әдемі көрінеді. Оны өздігінен жасауға 

және қоюға болады. Бақтағы участокте арнайы жасалған жиһаз 

ұзақ тұру үшін ағашты арнайы қоспаларды сіңдіріп қосып 

жасайды, сонда ұзақ тұрады. Өріліп жасалған жиһаз ағаштан 

жасалған нұсқаның бір түрі. Ол қамыстан, тал шыбықтарынан, 

бамбуктен және басқа материалдардан жасалады. Нәзік өрілген 

жиһаз демалыс бұрышының  қайталанбас романтикалық   

ориолы. Бұл жиһаздың кемшілігі ылғалды жерге шыдамайды 

сондықтан жаңбыр тимейтін жерге қою керек. Пластиктен 

жасалған жиһаз арзан  бағаланады, ол бірақ стильдік дизайнмен 

сәйкес келмейді. Ашық түсте боялған кресло және орындық 

алабажақ болғандықтан  барлық участокке сәйкес келе бермейді. 

Армирлі пластиктен жасалған жиһазды таңдаған дұрыс олар ұзақ 

сақталады. Металлдан жасалған жиһаз-өте мықты болады. Олар 

ондаған жылдар тұрсада жаңа сияқты болып көрінеді. Ұсталық 

шеберлікпен жасалған әдемі столдар мен стульдердің де 

көркемдік жағынан маңызы зор. Болаттан және алюминийден 

жасалған жиһаз өте ұзаққа шыдайды, бірақ әсемдік жағынан 

айырмашылығы жоқ. Жиһаздарды металлдан ғана емес, шүберек, 

ағаш және әйнекпен қосып жасайды. 

Жарыктандыру. Ландшафтық  жарықтандырудын негізгі 

мақсаты-аймақты участокке  архитектуралық құрылғылармен сән 

беріп және адамдардын ары –бері қозғалысының қауіпсіздігін 

қамтамасыз етеді. Экстерьер интерьрдің жалғасы болу 

керек,терезеден ашып қарағанда безендіру ғимараттың сыртқы 

бейнесімен сәйкес келуін талап етеді.Жарықтандыруды қояр 



кезде  шамдардың пішіні және жарық түсіру қарқындылығын сол 

жердегі стильге сай таңдаған жөн.Кіші архитектуралық формада 

өлі табиғатқа ең дұрысы жарықты жерге прожектормен 

орналастыру. Бұрыштан түсетін жарық шағылысу арқылы түрлі 

түске енеді. Жоғарыдан түскен прожектор және ұзартқыш 

арқылы жанған шамдар ағаштарға қайталанбас әсер береді. 

Табиғи жарықтандыруды су қоймаларында (бассейн, фонтандар). 

суастындағы галогендік шамдардың көмегімен іске асырады. 

 

Альпинарий және альпинарий түрлері 

 

Кейінгі уақытта альпинарий өзінің сәнділігімен үлкен 

сұранысқа ие болды. әрқашанда тасты беткейлер адам баласы 

үшін тартымды және әдемі болып саналады. Көп адамдар өз 

бақшаларында альпі шоқысын жасап алса, көбі ол жайлы 

армандап жүр. Бұл элементпен бақты безендіру бірінші көзге 

көрінгенде оңай емес болып көрінеді. Альпинар қоршаған 

ортамен қосылып табиғи болып көрінуі өте маңызды. Ол тек 

үйілген тас болып көрінбеуге тиіс. 

Альпинарий түрлері. Әр учаскеде өзіне тән ерекшелігі бар. 

Сондықтан альпинарияның өзімізге керекті түрін дұрыс таңдап 

алу керек ал қалған элементтерін қоршаған ландшафен 

сәйкестендіріп жасаймыз. Бақтар стиль бойынша ажыратылады 

мысалы: аумағының өлшемі, өсімдіктер  ассортиментімен 

климаттық жағдайы және тағы басқа. Осы факторлардың 

барлығын ескере кең ауқымды вариантын таңдап алу керек. Ол 

біздің көзімізді көп жыл бойы қуантып тұру керек. 

Мозаика. Қол жетімді кішкене көлемді аумақта суреттер 

құру болып табылады, кішкентай тастардан композиция немесе 

эмблема жасау. Бұған үлкен күш пен қаржы кетпейді, бірақ әр 

баққа қайталанбас сән береді. Бақ мозайкасын құру үшін өз 

қалауыңыз бойынша алаңша таңдап аласыз. Бұл алаңда терең 

емес (20 см) шұңқыр қазып алу керек, оның формасы өзіңіз 

ойлаған суреттке сәйкес келуі тиіс. Дуалдарын асбоцементпен 

және ағаш тақтайшаларымен бекіту керек. Содан кейін түбіне 

аздаған құм сеуіп, ал беткі жағына  гравия мен щевня қабатын 

себеміз. Содан кейін қабатын басып олдарды мықтылап басу 

керек (мысалы цемент қосындылары). Бекітілген материалға 

тастарды кіргіземіз.  Бұл жұмысты тезірек бітірген жөн. Осыдан 



кейін сіздің суретіңіз толығымен қойылады, оның үстімен ауыр 

нарсе мен жүріп шығу керек.  

Тегіс ( жазық жердегі) альпинарий. Бұл түрі де қол 

жетімді және жасауға оңай. Бұл өз ішінде кішкене көтерілген 

клубасы бар. әдемі және жинақы тастармен әрленген тегіс 

альпинарий өте аз жерді алады және өте сәнді.  

Шағын альпинарий. әртүрлі контейнрлерде орналастырып 

осылайша орыннан орынға көшіріп жүріп сол жерлерге 

орналастырады, көбінесе альпинарий тұрғыза алмайтын  

жерлерге мысалы: демалу орындарына, беседкаға, террассада 

және бассейн жанында және тағы басқа. 

Контейнр ретінде саз түтікшелерді астаулары қолдануға болады. 

Ең бастысы таңдау бойынша дайындау.  

Шағын альпинарийға ақырындап өсетін өсімдіктерді 
мысалы: әр түрдегі және сорттағы молодило отырғызған жөн. 

Тастарды үлкен емес, жинақы және контеинрмен сәйкес 

келетіндей етіп таңдаған жөн. 

Тасты дуал. Бұл түр көбінесе көтеріңкі клубда 

қолданылады. Тағыда тасты дуалдарды террассалы беткейлерінде 

көруге болады. Бұған төмен өсетіндерді арқылы өсетін өсімдер: 

обриту, салбыраңқы қоңырау гүлдер, арша, жусан, вереск, эрику 

және де жатаған қарағай мен шырша отырғызады.  

Бұл элементтің сәндігі бұл топтағы өсетін өсімдіктер арнайы 

күтімді қажет етпейді оларды уақыт аралатып минералды 

қоспалармен қоректендірсе болғаны. Тасты дуалы бар алаңға 

басты талап етілетіні оң жақ беткейге қарату, өйткені көлеңкеде 

өсіп тұрған өсімдіктерге кері әсерін тигізіп олардың гүлдеуін 

сиретіп жібереді. Дуалдың фундаментін тұрғызарда 50 см 

биіктікпен жалпақ тасты шұңқыр қазу керек. Егер дуал үлкен 

өлшемде жоспарланса онда бетонды жастықша сияқты жасаймыз. 

Фундаментте тастар жастықша сияқты грунт арқылы салынады. 

Әкті қоспалар дуалдың тастарын мықты қылу ұшін 

қоланылмайды, осылайша тамыр системасының дамуы 

құрылады. Бастапқы композицияның жіңішке бөлігіен қарай 

жатады негізгі бөлікке қарай кішкене иіледі. Бұл дуалға 

тұрақтылық болып тұрады. 

Альпі шоқысы. Бұл түр өзінің үлкен аумақты тадап 

ететіндігіне және оны қалай құру керек екендігіне қарамастан 

дәстүрлі түр болып табылады. Классикалық альпі шоқысын 



жасау үшін ол сөздің алаңшаңызда қалай көрінеді дегенді 

ойлаған жөн. Аздаған ғана территорияда альпинарий онша әдемі 

тартымды болмай қалады. 

Рокарий. Рокарий пейзаждық стильмен сәйкес болады және 

табиғатқа өте жақын болып учаскедегі шалшық сумен сәкес 

болған гозонмен, сарқырама, ағаш бұталы және гүлді 

композициямен  жасалғандары. Осы үшін рокарий тастан 

жасалған жолдармен және бордюрмен огороживаются. Рокарийге 

өсімдікті  таңдау шектелмеген. Учаскеде өзін жақсы сезінетін 

тюльпандар, крокустар, мусскарилар төменірек отырғызуға 

болады.  

Көлеңкелі жердегі альпинарий. Егер алаңдағы орындар 

бос болса және ылғалда, көлеңкеде орналасса альпиарийды сол 

жерге жасамаған жөн өйткені ол жердегі өсімдіктің бәрі жарық 

сүйгіш. Егерде күннің көзі учаскеде 1-2 сағаттай болатын болса 

онда  альпинарийді  көлеңке сүйгіш өсімдіктермен отырғызып 

көруге болады. Оның көбі тасты копмозицияда жақсы көрінеді. 

Ең басты талап оның өлшемі мен бойы үйлесімді болу керек. 

Көбінесе рокарий да төмен өсетін бұталармен құрастырылады 

мысалы: арша, қарағайдың жатаған түрлері, жапон айвасы және 

тағы басқа. 

Альпинарий құрылысы алдында ең бірінші ашық және 

күн түсетін орын мен ағаш бұталады таңдап алған дұрыс. Ең 

жақсысы жер бедері табиғи болып көрінеді. Альпинарий 

әртүрдегі су қоймаларымен және жолдармен жақсы үйлеседі. 

Салынатын альпинарийдің формасы мен өлшемін ескерген жөн. 

Оны мүмкіндігінше 100 см ден кең болдырмау керек, өйткені ол 

ортада орналасқан өсімдіктерге жетуді қиындатады. Мұны үлкен 

тастар көмегімен түзеуге болады. өте үлкен альпинарий болып 

300 см ұзындықпен және 100 см кеңдікпен болған жөн. Мынаны 

есте сақтаған жөн: альпинарийдан да оның алаңы үлкені болу 

керек. Ең маңызды процесс болып оның топырағын және 

дренаждық жүйесін дайындау болып табылады. 

Ең бірінші алаңның беткі топырағын алып тастау керек 

және ондағы тамырларды тазарту керек. Содан кейін түбіне 

үгітілген  кирпич слойын қою керек, ал жоғарғы жағына құм 

слойы, бетіне щебенка қою керек. Бұлардың үстіне тазартылған 

және құм, известь және торф қосылған топырақ қабатын себу 

керек. Содан кейін тастарды орналастыру болып саналады. Ең 



алдымен олардың өлшемі мен формасына қарай таңдау қажет. 

Альпинарий ұсақ тастарға қарағанда үлкен тастармен жақсы 

көрінеді. Тастар бір түрден болу керек. Осыдан кейін альпинарий 

тұрғызуға кірісе берген жөн. 

Ең бірінші алаң периметріне қарап біршама тастар қою 

керек ол топырақты шайылып кетуден сақтайды. Ең үлкен 

тастарды үш жағына орналастыру керек ол шет жағында әдемі 

көрінеді. Тастарды қойғанда олар табиғи болып көрінетіндей 

орналастырған жөн. Орналастырудың бірнеше түрі бар: плата, 

түрінде, ущелья, сатылы иілме терасс және утес. 

Үлкен альпинарий жасау үшін бірнеше адам керек. өте ауыр 

тастарды қапқа салып салып тақтаймен көтерген жөн. Ол көп 

уақытпен күш көтермейді. 

Ең басында ең үлкен  тасты таңдап алған жөн ол басты тас болып 

саналады. Ол үшін шұңқыр қазып ол жерге тас салып онын үстіне 

щебенка салып, топырақты  жақсылап таптау керек. Кейбір 

жағдайда тастармен бастырып таптау керек. 

Альпинарийға күтім жасау. Альпі шоқысын құрып 

алғаннан кейін ол өз әдемілігін сақтап қалсын десеңіз оған жақсы 

күтім жасаған жөн. Күтім яғни су құю, қосыту және мульчалау 

болып табылады. 

Су құюды өсіп келе жатқан өсімдіктердің вегетативті даму 

кезінде жүргізген жөн. Бұл жұмысқа кіріспес  үшін алдымен қай 

өсімдік су сүйгіш қайсысы құрғаққа төзімді екенін біліп алған 

жөн. Су құюға арнайы график құрып климаттық жағдайға 

қараған жөн. 

Альпинарий күзде өзіне күтімді көп қажет етеді. Түскен 

жапырақтардан тазалап, өсіп кеткен ағаш бұталарды кесіп кейбір 

өсімдіктерді жылылау қажет. Көктем кезінде осы жұмыстарға 

топырақты қопсыту қосылады  және зиянкестерді жоямыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Су қоймалары 

 

Көп жылдан бері бақтарда пайдаланатын су қоймасы. Су 

қоймасының қызметі, ең алғаш жасанды түрлерден, Египетте 

каналдарды пайдаланған. Кейін, анти уақытынан, сәндік 

мақсаттарында, бақтарға су қоймалары салынған. Каскад және су 

бұрқағыш, тас мозайкасы бассейіннен табылады. Уақыт өте келе 

су қоймалары әр түрлі бақтарда, каскад, сәндік қайнар суы, 

кішкене су сарқырамасы. Су қоймасы бір қалыпты ретінде 

рөлінде безендіріліп тұрады.  

Айнадай судың беті және жанға жайлы, адамның  

психикасына, сол уақытта бақта демалу отырысында, қатарынан 

жиі су қоймалары орналасқан. Осы уақытта су қоймасының 

бөлшектері қанағаттандырылған және жайлы жұмыспен, қазіргі 

уақытта көп материалдарды керек етеді, әлде бұл жерде ерекше 

аумағын, су қоймаларын таңдау керек. Қазіргі уақытта бар әр 

түрлі размерлі су қоймасы, қиынырақ бөлшектер сыртқы бейнесі.  

  Тоған, байлама (пруд) Жай түрлерді пайдаланады. Ол 

табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғи түрден 

айырмашылығы, сумен толтырылады, жолдың астынан және 

жаңбырдан, содан кейін оның, толық жағдайын көтеріп алып, 

табиғаттың барлық жағдайын жасау. Қиынырақ болса да, бәрі 

бір.  

Басты талаптар қолайлы орындар болып табылады. Келесі 

учаскеде, орналасады астына қарай, атқылап жатқан суға 

жақынырақ, жер бетінен келеді.  Кейін бу қазаның қазып алып, 

формаға келтіру тереңдігі 1,5 метр, атқылап жатқан сумен 

баяулатып толтырады. Бу қазанының  мөлшері учасканың 

ауданына жауапты. Су толтыру мақсатында, барлық учаска сулар 

канавкалар арқылы ағып кетеді.  Тоғанға күн шуақты орынды 

таңдау, көлеңке жер емес. Тез өсуі, олардың жандарына, үлкен 

үлкен  масалар қонады. Құрылыстың  табиғи түрінде және 

табиғат материалдары: тас, құм, топырақ. Терең жерге салуға 

болады, кувшинки және басқа өсімдіктер. 

Жасанды түр сол үшін кең толық мағынасы және жай емес.  

Сол түрді төменге және жоғарыға орналастыруға болады. 

Құрылысқа арналған түрде, осындай материлы керек, цемент,тас 

және тастық плитасы, бетон, толық полиэтиленка пленка, 

керамикалық плитасы.  



Котлаванды  жасанды түрде, дұрыс түрінде және дұрыс емес  

түрінде, котлованың қабырғасы, әр түрлі таспен плитамен 

қойылады, ал  жағына құбыр  қойылады, жағалы жасанды түрінде 

қойылады, тастар және плита, егіндікті егеді, ал өсімдіктер 

жайқасқан кезінде котлованды қарау керек, олар қабырға түбіне 

жығылмау керек.  

Кәдімгі сәндік су қоймалары тезірек бір қалыпты істеуге 

болады, қандай бір қазылған жерде. Оған пайдалануға болады, 

метал және ағаш бөшкелер және басқа мөлшерде болу керек.  

Су қоймасына пайдалануға, алдымен котлаван қазу керек, 

содан кейін, сол формасында сыйымдылық  .  котлаванға кіргізу 

керек, алды және арты.  Пайдаланған ағаштың сыйымдылығы, 

сол орынға, жермен қатар қойылу керек. Бетонға қарай, егерде 

толық боялған метал даттанып кетпес үшін,  бос жерде екеуінің 

арасындағы аймағы және  майда құм тас араласқан және ірі жолға 

арналған төсейтін құм тастар. 

 Су қоймасында түбінде бір қабатты гумус төсейді, құм  

және майда тастар және су құю керек. Жан жағын майда 

тастармен қоюға болады. Су қоймасының түбін мықтылап қаптау 

керек.  Су қоймасының құрылысы 2 этаптан тұрады. Котлаван 35 

см тереңдікте қазып, орналастырамыз,  жанының мөлшерін аулақ 

етіп, су қоймасының орталығын тұрғызамыз. Содан кейін 

қабырғасын тура келтіру керек, түбін құрылыс тастармен 

жабады. Содан кейін су қоймасының ішіне қарай пленка 

қойылады, өйткені аймағы су қоймасынан 50 см аралықта шығып 

тұру керек. Жан жағынан мықтылап тастармен және кірпішпен 

бастыру керек.  

Жарғақ (пленка) жібігеннен кейін, сумен толтырамыз.  

Толтырғаннан кейін, жарғақтың енін 20-25 см  төсейміз, 

цементтік қоспамен бекіту керек.  Сәндік тастар және плитка мен 

қояды.  

Кішігірім учаскеге сәндік кіші су қоймасы келеді. Оларды  

бақшаның әр жеріне қояға болады. Мұндай су қоймасының ең 

жақсысы пластикалық және метал ыдысты қолдануға болады. 

Ыдыстың түбіне кішкене мөлшерде құм себу керек, өсімдіктерді 

себу керек.   

Бассейннің су қоймасынан айырмашылығы, өсімдіктер 

салынбайды. Басты сәндік бассейіннің бөлшектері түбіне 

орналасқан, су қоймасының келесі орындарға ауысады, және түбі 



жақсы көрінеді. Бассейіннің формасы дұрыс болатын, бақта 

барлық стиль қамтылған.  

Осы учаскеде, тура жолында бассейді дөңгелек пішінді 

түрінде салу керек, ал участокта қисық жолдар 

қолданылады.  

Жиі болады ландшафтық дизайн бетоннан жасалған 

бассейін  

пайдаланылады. Бұндай бассейінді жасау өте қиын, сол үшін 

арнайы мамандар шақыру керек. 

Одан бөлек, жаңағы участокқа арықтағы суларды 

орналастырса болады.  

Кәдімгі су қоймасының кез келген жерінен істеуге болмайды.  

Қайнар суға өзіндік табиғи түрін беру үшін құммен және әдемі 

тастармен салады.   

Түзу емес рельефті учаскеде ең жақсы қиындатылған 

нұсқада қайнар суды – таудан жарып шыққан су. Ол 45 

градусқа төмен қарай түсу керек. Мұндай қайнар судың 

жолында жасанды жолдар және қай жерде каскадпен әдемі 

болып келеді. 

Су бұрқақ (Фонтан ) 

Соңғы уақытта ең әдемі бақты өсірушілер, солардың 

арасында бәрі  

фонтанды жақтайды.  Қайткенде, осы учаскеде үлкен арықтарға 

орын жоқ,  тек бассейн және фонтан. Кейбір жүзіп жүретін 

фонтан ерекше құралады, өте жеңілдік туғызады, әр түрлі 

қолданған заттар мен ең басты сәндік аумақтың болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III тарау 

 

Көгалдандыру мен ландшафтық дизайнда қолданылатын 

ағаш және бұталар 

 

 Ағаш және бұталар-қалалар мен ауылдарды көгалдандыруда 

қолданылатын ең басты өсімдік түрлері және көшет 

материалдары. Оларды таңдау барысында өте мұқият болу керек. 

Ағаш өсімдіктерінің түрлерінің сан алуандығы мен пішінінің 

әсемділігі инженерлер мен архитекторларға үлкен көркем жасыл 

құрылысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Ағаш және бұталы өсімдіктер бөрікбасы пішіні мен дің 

келбетінің, гүлдеуінің және гүлінің пішіні мен түсінің, жемістері, 

жапырақтары мен өркендерінің әсемдігімен көз тартады. Кейбір 

ағаш түрлерінің жемістері олардың әсемдік қасиетін төмендетіп, 

ажарын кетіреді (шаған жапырақты үйеңкі,ақ акация, жұпаргүл, 

тобылғы, чубушник, буддлея), ауаны ластайтындар (терек, 

шығыс шынары), жолдар мен тротуарларды (шегіршін, түт 

ағашы) ластайды. Бұндай ағаштардың жемісін кесіп немесе 

отырғызуға аталық түрлерін пайдаланған жөн. 

Ағаш және бұта түрлерін таңдау барысында олардың ылғал 

тапшылығына, топырақ тұздылығы мен ауаның ластығына 

салыстырмалы шыдамдылығы және көлеңкеге төзімділігі 

ескерілуі шарт. Көгалдандыру кезінде жергілікті ағаш түрлерін 

көбірек пайдалану жақсы нәтиже береді. Кейбір интродуцент 

өсімдіктердің елімізге жақсы бейімделгендігі сондай, олардан 

құрылған екпе ағаштар (сары қарағай, маньчжур жаңғағы, кәдімгі 

емен) тұрақтылығы мен өсу жөнінен жергілікті түрлерден озып 

кеткен. 

Ағаш түрлерінің экзотикалық рөлі, қала немесе ауыл 

кеңістігімен үйлесіп, алқа ағаштар топты, аллея, жеке ағаш 

композициясында құрылады. 

Бақ-саябақ құрылысы жұмысының сәтті болуы, ағаш және 

бұта түрлерін дұрыс таңдауға, олардың көгалдандыру аумағының 

табиғи ортасына биологиялық және экологиялық сәйкестігіне 

байланысты болады. Міне сондықтан әрбір түрдің ерекшелігін, 

әсемдік сапасын және өсімдіктің құрылымын жақсы білу, жасыл 

құрылыс құру кезінде жұмыстарды тиімді жүргізуге, санитарлық-

гигиеналық талаптарды сақтауға, архитектуралық-көркемдік 



көрініс беруге, эстетикалық қасиеттерін сақтауға мүмкіндік 

береді. 

Ағаш және бұталардың әсемдік қасиеттерін бағалау кезінде, 

ең басты назарда ағаштың өлшемі, өсу жылдамдығы мен өмір 

ұзақтығы, бөрікбасы пішіні мен келбеті, жапырағы, гүлі, жемісі 

және бұтақтарының түсі мен пішіні, көлемі және діңінің бедері, 

түсі және пішіні ескеріледі. 

Ағаш және бұта түрінің өлшемі, оларды таңдау кезінде ең 

басты есепке алынатын қасиеті. Қазақстанда бақ-саябақ 

құрылысында қолданылатын барлық әдемі ағаштарды 3 топқа 

бөлуге болады: 

-биік ағаштар, биіктігі 20м және одан жоғары; 

-орта биіктіктегі ағаштар, биіктігі 10-20м аралығында; 

-аласа ағаштар, биіктігі 5-10м аралығында; 

Ағаш және бұталардың өсу жылдамдығы мен өмір 

ұзақтығын білу өте маңызды. Мысалы, саябақ құру кезінде 

жылдам өсетін түрлер, баяу өсетін түрлерге қысым көрсетіп, 

өсуін шектейді. Сондықтан жылам өсетін ағаштарды жеке, баяу 

өсетін әрі ұзақ жасайтын ағаштардан жеке композиция құрастыру 

керек. Ағаш өсімдіктерінің өсуі, олардың биіктікке, 

бөрікбасының енінің және діңінің диаметрінің жуандауымен 

анықталады. Көптеген ағаштардың биіктікке жақсы өсуі 10 

немесе 20-30 жас аралығында байқалады. 

Ағаштар биіктікке өсу жылдамдығына байланысты келесі 

топтарға бөлінеді: 

1. Ең жылдам өсетіндер (жылына 200см жуық биіктікке 

өсетіндер): қара, пирамидалы, канада және бальзамды теректер, 

сабау ақ тал, вавилон талы, айлант, қайың, қараған, қармала, 

шаған жапырақты үйеңкі, күміс түсті үйеңкі, шегіршіндер. 

2. Тез өсетіндер (жылына 100см жуық биіктікке өсетіндер): 

қылқанды ағаштардан-сібір балқарағайы, кәдімгі және Веймут 

қарағайы, тисс жапырақты лжетсуга, европа шыршасы; 

жапырақты ағаштардан-қара жаңғақ, татар және Гиннала 

үйеңкісі, шаған, грек жаңғағы, катальпа, тұт ағашы, жиде, 

шырғанақ, маклюра, шынар, қызыл емен. 

3. Қалыпты өсетіндер (жылына 50см жуық биіктікке 

өсетіндер): қылқанды ағаштардан-сібір самырсыны, Энгельман 

шыршасы, тікенекті және шренк шыршасы, виргиндік арша, туя; 

жапырақты ағаштардан-өткір жапырақты және дала үйеңкісі, 



кәдімгі емен, амур бархаты, жөке, кәдімгі шетен, маньчжур 

жаңғағы. 

4. Баяу өсетіндер (жылына 15-30см жуық биіктікке 

өсетіндер): қылқанды ағаштардан-ливан май қарағайы, аршалар, 

платикладус; жапырақты ағаштардан-алмұрт, орман және сібір 

алмасы, фисташка, самшит. 

Бұталар келесі топқа бөлінеді: 

1. Ең жылдам өсетіндер: сары қараған, аморфа, шәңкіш, 

чубушник, дейция, форзиция, әр түрлі жыңғылдар мен талдар, 

тобылғы, Вангутта, пузыреплодник, алтын жаңбыр ракитникі, 

күміс жиде. 

2. Тез өсетіндер: лещина, ұшқат, калина, дерен, скумпия, 

жұпаргүл, кизильник, қарақат. 

3. Баяу өсетіндер: кизил, қына ағашы, казацкий аршасы, 

жапон бежесі, магония. 

Ауылдық саябақта немесе бақта бірнеше гектар жерге 

жекелеп және топтап, тоғай және ағаш шоғырын ұйымдастыруға 

болады. Биік ағаштар тегіс жерде биіктігінен үш есе ара-

қашықтықта өскенін жақсы қабылдайды. Мысалы, емен 

ағашының биіктігі 20метр болса, отырғызу аралығы 50-60м 

болғаны дұрыс. Егер ағаштың барлық сүлбасы байқалмаса, онда 

жекелеген бөлшектері-дің бедері, жапырағының суреті, 

бұтағының қалыптасуы сипатталады. 

Көлеміне қарай бұталар 3 топқа бөлінеді: 

-биік бұталар (биіктігі 3-5м); 

-орташа бұталар (биіктігі 1-2м);  

-аласа бұталар (биіктігі 1м дейін); 

Биік бұталарға чубушник, бересклет, ракитник, бузина 

жатады. Бұл бұталарды жол бұрылыстарын жабу үшін 

отырғызады. Сонымен бірге кулисті отырғызу түрінде және 

артқы жоспардағы аз пейзажда қолданылады. Жұпаргүл, жиде, 

бөріқарақат, қарағанды кеңістікті жабу үшін, көлеңкелеу, бекіту 

және қоршау үшін пайдаланады. 

Орташа бұталарды орман астары мен ағаш шоғырының 

жиегіне, көгал шөптегі бұта шоғырын ұйымдастыруға, жол 

қиылыстарына және су қоймаларына жақын (дейция, гортензия, 

тобылғы, снежноягодник) отырғызу керек. 

Аласа бұталарды жол жиегіндегі биік әрі аласа қоршау 

ретінде пайдаланылады. Олардың ішінде ерекше бағалылары 



жатаған өсетіндер  (казацкий аршасы) мен төселіп өсетін (сібір 

аршасы) әдемі гүлдейтін өсімдіктермен көркем композиция 

береді. 

Бақ-саябақ композициясында жылдам-өсетін ағаштар мен 

бұталарды баяу өсетіндермен қосып отырғызса, қысқа мерзімде 

әсем құрылымдар пайда болады. Уақыт өте келе баяу өсетіндер, 

жылдам өсетіндерді (балқарағай мен самырсын, шынар мен жөке) 

ығыстырып шығарады.Көгалдандырылатын аумақта қысқа 

мерзімде пайдалану үшін, баяу өсетін үлкен ағаштармен қатар, 

жылдам өсетін әрі қысқа ғұмыр кешетін өсімдіктерді пайдаланса, 

уақытша тік жасыл және топтасқан құрылым құрылады. 

Болашақта ұзақ жасайтындарға ауыстыруға болады. 

Жылдам өсетін түрлерді жасыл құрылыста келесідей 

кеңістіктерді жақсы көркейтуге пайдалануға болады:оларды ағаш 

тобы мен шоғырының шетіне орналастырса, композицияға 

кедергі келтірмей, болашақта сол ағаштардың орнын басады. Бұл 

түрлерді уақытша басты түр ретінде ағаш шоғыры мен пейзажды 

топтарда (мысалы, терек) пайдалану кезінде, олар баяу өсіп ұзақ 

жасайтын түрлерге көлеңке түсіріп, өсуіне кедергі келтірмейтін 

жерге отырғызады. 

 

Кәдімгі қарағай-Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L. 



 

          

Тіршілік пішіні Қылқанды ағаш 

көлемі Биіктігі 20-45 м,  дің диаметрі 1 м 

желегі Арасы ашық, жас кезінде кең конусты, кәрі 

ағаштар жұмыртқа тәрізді шашыраңқы, 

желегі бас жағында қалады 

қылқаны ине тәрізді, ұшы үшкір,үстіңгі жағы қою 

жасыл, төменгі жағы сұр-жасыл,  ұзындығы 

4-7 (10) см бір бірікпеде 2 қылқаны бар 

Гүлдеуі мамырдың аяғя , маусымның басы 

Бүрі жұмыртқа- конус пішіндес қоңыр түсті 

ұзындығы 2,5-7 см, ені 2-3,5 см 

Өсу ерекшелігі жылдам өседі. Жылдық өскіні биіктігіне 40 

см, еніне 30 см 

Өмір сүру 

ұзақтығы 
350-600 жыл 

Қатыстылығы: 

– жарыққа Жарықсүйгіш 

– топыраққа Талғампаз емес 

– ылғалға құрғақшылыққа төзімді 

– желге Желге өте төзімді 

– температураға Аязға төзімді 

Басқа қасиеттері ауанытазалап, эфир мен 

фитонцидтертолтырып, оны иондайды 

Декоративтілігі Әдемі желегімен қылқанының түсі 

Қолданылуы Топтасып отырғызуларда, 

массивтерде,саябақ отырғызуларында 

 

 

 

Сурет 3. Pinus sylvestris 

 

 



Сурет 4. Шренк шыршасы-Ель Шренка, тянь-шанская –  Picea 

Schrenkiana Fisch. Et Mey. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 5. Тікенекті шырша Ель колючая (ф. голубая) – Picea 

pungens Engelm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тіршілік пішіні Қылқанды ағаш 

Көлемі Биіктігі 40-45 м и оданда жоғары, дің 

диаметрі 2 м 

Желегі Тығыз, конус тәрізді, тар конусты немесе 

цилиндр тәрізді 

Қылқаны Тікенекті, ұшы үшкір, ашық-жасыл немесе 

көгілдір жасыл,ұзындығы 2-3 см  

Гүлдеуі Мамырда 

Бүрі Ұзын цилиндрлі, ұзындығы 10-12 см в ені 3 

см қоңыр  

Өсу ерекшелігі Баяу өседі. Жылдық өскіні биіктігіне 20-25см, 

еніне 15 см 

Өмір сүру ұзақтығы  400 жыл 

қатыстылығы  

– жарыққа Көлеңкеге төзімді. Жас кезінде күнге күйіп 

кету қаупі бар 

– топыраққа аса қажет етпейді  

– ылғалға Орташа 

– желге отраша төзімді 

– температураға Аязға төзімді 

 

Басқа қасиеттері Қылқанының фитонцидтері ауру тарататын 

микробтарды және бактерияларды жоятын 

қабілеті бар 

Декоративтілігі Әдемі желегімен қылқанының түсі 

қолданылуы Жеке отырғызулар,декоративті топтар, 

аллеялар 

Тіршілік пішіні Қылқанды ағаш 

Көлемі Биіктігі 40-45 м и оданда жоғары, дің 

диаметрі 2 м 

Желегі Тығыз, конус тәрізді, тар конусты немесе 

цилиндр тәрізді 

Қылқаны Тікенекті, ұшы үшкір, ашық-жасыл немесе 

көгілдір жасыл,ұзындығы 2-3 см  

Гүлдеуі мамырда 

Бүрі Ұзын цилиндрлі, ұзындығы 10-12 см в ені 3 

см қоңыр  

Өсу ерекшелігі Баяу өседі. Жылдық өскіні биіктігіне 20-25см, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 5. Picea pungens 

 

 

Виргиндік арша-Можжевельник Виргинский– Juniperus 

virginiana L. 

еніне 15 см 

Өмір сүру ұзақтығы  400 жыл 

қатыстылығы  

– жарыққа Көлеңкеге төзімді. Жас кезінде күнге күйіп 

кету қаупі бар 

– топыраққа аса қажет етпейді  

– ылғалға орташа 

– желге отраша төзімді 

– температураға Аязға төзімді 

Басқа қасиеттері Қылқанының фитонцидтері ауру тарататын 

микробтарды және бактерияларды жоятын 

қабілеті бар 

Декоративтілігі Әдемі желегімен қылқанының түсі 

қолданылуы Жеке отырғызулар, декоративті топтар, 

аллеялар 

 



Сурет 6. Juniperus virginiana 

 

 

Тіршілік пішіні қылқанды ағаш 

көлемі Биіктігі 20 м, дің диаметрі 1,5 м 

желегі Жіңішке жас уағында колонналы, кейінірек 

жкең колонналы, салбыраған бұтақтарымен 

қылқаны Қылқаны ұсақ ұзындығы 0,1-0,2 см, 

қабыршақ тәрізді немесе ине тәрізді, қою 

жасыл 

Гүлдеуі мамыр 

Бүрі бүржемісті көлемі 5-8 мм, алдымен ашық-

жасыл,піскеніне қарай қою жасыл тозаң 

қабатты.  

Өсу ерекшелігі баяу өседі. Жылдық өскіні биіктігіне 20 см 

жанына қарай 10 см  

Өмір сүру ұзақтығы Екпе түрінде–350-400, өз отанында 1000ж 

Қатыстылығы: 

– жарыққа Күн және жартылай көлеңке 

– топыраққа Талғамайды 

– ылғалға құрғақшылыққа төзімді 

– желге Желгетөзімді 

– температураға Аязға төзімді 

Басқа қасиеттері кесуді-шырпуды жақсы көтереді. Фитонцидті 

белсенділігі жоғары 

Декоративтілігі Жыл бойы декоративті, қылқанының ерекше 

түсімен круглый год формой кроны и 



 

 

Батыс туясы-Туя западная – Thuja occidentalis L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 7. Thuja occidentalis 

необычной окраской хвои 

қолданылуы газондарда жеке отырғызулар,тірі  

 

 

Тіршілік пішіні ағаш немесе бұта 



 

 

 

 

 

Қотыр қайың-Береза повислая – Betula pendula Roth. 

көлемі Биіктігі 12-30 м, дің диаметрі 0,5-1 (1,8) м 

желегі тарконусты, пирамидальді немесе кең 

конусты 

қылқаны қою-жасыл, ұсақ, ұзындығы 4 мм, қабыршақ 

тәрізді, ромб тектес 

Гүлдеуі сәуірдің басында 

Бүрі Сопақша- жұмыртқа тәрізді, ұзындығы 10-15 

мм  

Өсу ерекшелігі өте баяу өседі.Жылдық өскіні биітігіне 25-30 

см, жанына 10 см 

Өмір сүру ұзақтығы ұзақ жасайды, 1000 жылға дейінде оданда көп 

Қатыстылығы: 

– жарыққа Көлеңкесүйгіш 

– топыраққа талғампаз емес 

– ылғалға талғампаз емес 

– желге Желден қорғауды қажет етеді 

– температураға Суыққа төзімді 

Басқа қасиеттері ауаны иондайды және тазалайды.Сүрегі 

шірімейді с 

Декоративтілігі Жыл бойы декоративті қылқанымен желегі 

түсі ерекшеленеді  

қолданылуы жеке отырғызулар, декоративті топтар, тірі 

қоршаулар, алле 



Сурет 8. Betula pendula 

 

 

Тіршілік пішіні Жапырақты ағаш 

көлемі Биіктігі 25-35 м, дің диаметрі 06-0,9 м 

желегі Кең, жұмыртқа-конусты, салбыраңқы 

жапырағы Ромб-жұмыртқа пішнді, шеттері аратісті, 

ащық-жасыл, күзде ашық-сары,ұзындығы 4-7 

см  

Гүлдеуі Сәуір-мамыр,жапырақтары бірмезгілде 

ашылады,сырғасы 5 см 

Бүрі Сопақ –эллипс,қанатты жаңғақты,сырғасына 

жинақталған 

Өсу ерекшелігі Жылдам өседі.Жылдық өскіні биіктігіне 50 

см, жанына 30-40 см 

Өмір сүру ұзақтығы 120-150 жыл 

Қатыстылығы: 

– жарыққа Жарық сүйгіш 

– топыраққа Талғампаз емес 

– ылғалға Құрғақшылыққа төзімді  

– желге желге төзімді 

– температураға Аязға төзімді 

Басқа қасиеттері Қайың 20-25 жасында жапырағынан 70 

шелекке дейін суды буландыра алады 

Декоративтілігі діңімен әдемілігімен иілген желегімен  

декоративті  

қолданылуы Жалғыз ағаш ретінде, топтасып 



 

 

 

 

Кәдімгі емен-Дуб черешчатый – Quercus robur L. 

Сурет 9. Quercus robur 

отырғызуларда, аллеяларда, куртинада, тоғай 

ретінде 

  

Тіршілік пішіні Жапырақты ағаш 

көлемі биіктігі 30-40 м, дің диаметрі 1-1,5 (4) м 

желегі Өте үлкен, шашыраңқы,кең жиі төмен 

салбыраған 

жапырағы Қауырсынсалалы,кері жұмыртқа тәрізді, 



 

Шынар жапырақты үйеңкі – Клен остролистный Аcer 

platanoides L. 

жапырақ беті қою-жасыл, төменгі жағы ашық 

жасыл, күзде қызыл-қоңыр,, ұзындығы 7-15 

(30) см 

Гүлдеуі мамыр- маусым да жапырағын бірге ашады, 

аталық сырғалары сары-жасыл, ұзындығы 2-4 

см 

Бүрі Жаңғақтарының ұзындығы1,5-3,5см ені 1-2 

см 

Өсу ерекшелігі Баяу өседі Өсу фазасының белсенділігі 

алғашқы 20жылда байқалады. Жылдық өскіні 

биіктігіне 30см, жанына 20см 

Өмір сүру ұзақтығы 500 жыл, 1500жыл жасаған экземплярларда 

кездеседі 

Қатыстылығы: 

– жарыққа Жарықсүйгіш 

– топыраққа Топырақ талғайды 

– ылғалға орташа төзімді 

– желге Желге өте төзімді 

– температураға аязға төзімді 

Басқа қасиеттері Еменге басқа ағаштарға қарағанда найзағай 

көп түседі 

Декоративтілігі Әдемі желегімен, жаңғағымен, жапырағымен 

декоративті 

қолданылуы Аллея  жеке отырғызулар, декоративті топтар 



Сурет 10. Acer platanoides 

 

 

 

Тіршілік пішіні жапырақты ағаш 

көлемі биіктігі 25-30 м, дің диаметрі 1 м 

желегі Шар тәрізді, қою 

қылқаны Саусақ салалы, қою жасыл, түсі ойнақшып 

тұрады. Күзде алтын түстес сары, қызыл, 

ұзындығы18 см  

Гүлдеуі Жапырақ жайғанға дейін сәуір айында 

гүлдейді 

Бүрі қанатты сары-қоңыртүсті, екі жалпақ 

қанаттан тұрады ұзындығы 7 см, қанаттары 

160°. 

Өсу ерекшелігі Жылдам өседі.Жылдық өскіні биіктігіне 60 

см, в жанына 40 см 

Өмір сүру ұзақтығы 150-200 жыл 

Қатыстылығы: 

– жарыққа көлеңкеге төзімді 

– топыраққа Талғампаз 

– ылғалға Ылғал сүйгіш 

– желге желге төзімді 

– температураға Суыққа шыдамды, бірақ кеш үсігінде 

зақымданады 

Басқа қасиеттері топырақ жақсартатын ағаш болып саналады 

Декоративтілігі Күзгі түрленуде жапырағымен сәнді 



 

 

 

 

 

Кесте 2 

. Декоративті ағаштармен бұталардың таксациялық көрсеткіштері  

№ 

п/

п 

Ағаштардың 

атауы 

орта

ша 

биікті

гі , м 

Өмір 

сүру 

ұзақтығ

ы, лет 

желегінің 

пішіні 

Декоративті

лігі, балл 

1 

Кәдімгі 

қарағай- 

Сосна 

обыкновенн

ая – 

Pinus 

Silvestris 

20-30 350-400 
кең 

конусты 
5 

2 

Шренк 

шыршасы- 

Ель Шренка 

– 

Picea 

Schrenkiana 

25-30 250-300 
конус 

тәрізді 
5 

3 

Тікенекті 

шырша- 

Ель 

колючая, 

форма 

голубая – 

Picea 

Pungens 

20-30 400-600 
конус 

тәрізді  
5 

4 

Виргиндік 

арша- 

Можжевель

ник 

Виргинский 

15-20 350-400 

жіңішке 

колоннал

ы 

5 

қолданылуы Жалғыз ағаш түрінде, аллея, топтап 

отырғызуларда 



– 

Juniperus 

Virginiana 

5 

күнбатыс 

туясы-Туя 

западная –  

Thuja 

occidentalis 

12-30 
до 1000 

лет 

жіңішке 

колоннал

ы 

5 

6 

Қотыр 

қайыңБереза 

повислая – 

Betula 

Pendula 

10-15 60 

 

жұмыртқ

а 

тәріздес- 

конусты  

5 

7 

Кәдімгі 

емен-Дуб 

черешчатый 

– 

Quercus 

Robur 

25-30 400-500 
шатыр 

тәрізді 
5 

8 

Шынар 

жапырақты 

үйеңкі- 

Клен 

остролистны

й – 

Acer 

Platanoides 

20-30 300 
кеңдомал

ақ 
5 

9 

ұсақ 

жапырақты 

Жөке Липа 

мелколистна

я  –  

Tilia cordata 

15-20 400-500 
шатыр 

тәрізді 
5 

10 

Кәдімгі 

шаған  

Ясень 

обыкновенн

ый –  

Fraxinus 

20-25 300 домалақ 5 



excelsior 

11 

жылтыр 

шегіршін 

Вяз гладкий 

– 

 Ulmus laevis 

20-25 200-300 кең сопақ 5 

12 

Атбас 

талшын-

Каштан 

конский –  

Aesculus 

hippocastanu

m 

15-20 150 
шатыр 

тәрізді 
5 

13 

Скумпия  

Скумпия 

обыкновенн

ая – 

Cotinus 

Coggygria 

5 50 
шатыр 

тәрізді 
5 

14 

Иілік сумах- 

Сумах 

дубильный –  

 Rhus coriaria 

2-4 50 
шатыр 

тәрізді 
5 

15 

 Кәдімгі 

мойыл- 

Черемуха 

обыкновенн

ая – 

Padus 

Racemosa 

5-10 70 кең 5 

16 

Кәдімгі 

шетен 

Рябина 

обыкновенн

ая –  

Sorbus 

aucuparia 

10 50 
жұмыртқ

а тәрізді 
5 

17 
Европа 

қабыржығы 
5-6 30 

шашыраң

қы 
5 



Бересклет 

европейский 

– 

Euonymus 

europaea 

18 

Кәдімгі 

жұпаргүл 

Сирень 

обыкновенн

ая –  

Syringa 

vulgaris 

10-15 150 
шашыраң

қы 
5 

19 

Кәдімгі 

шәңкіш 

Калина 

обыкновенн

ая – 

 Viburnum 

opulus 

3 50 
шашыраң

қы 
5 

20 

Чубушник 

венечный – 

 Philadelphus 

coronarius 

2-3 20 
шашыраң

қы 
5 

21 

Ақ қараған 

Акация 

белая –  

Robinia 

pseudacacia 

10-15 50 домалақ 5 

22 

Кәдімгі 

бөріқарақат 

Барбарис 

обыкновенн

ый – 

 Berberis 

vulgaris 

2-3 30 
шатыр 

тәрізді 
5 

23 

тата ұщқаты 

Жимолость 

татарская –  

Lonicera 

2-3 30 
шашыраң

қы 
5 



tatarica 

24 

Қар жеміс 

Снежноягод

ник белый – 

Symphoricar

pos albus 

2 30 домалақ 5 

25 

орта 

форзиция 

Форзиция 

средняя –  

Forsythia  

intermedia 

3 50 
шашыраң

қы 
5 



Кесте3 

Ғимараттан отырғызылу қашықтығы 

 

Ғимараттар 

өсімдік осіне  жақын орналасқанда 

м 

ағаштар бұталар 

Ғимараттың сыртқы 

қабырғасынан 
5 1,5 

Тротуардың, жолдардың 

аллеялардың шетінен 
0,7 0,5 

Машина жолынан, 

обочинадан, қазылған 

канавалардың шетінен 

2 1 

террассадан, қия жерлерден. 1 – 

Жер асты коммуникациясынан: 

- Газ ққұбырларымен, 

канализациядан 
1,5 – 

жылу 

құбырларынан, 

жылу жүйесінен 

2 1 

- Су құбырларынан, 

дренаждан 
2 – 

- Байланыс кабелінен 2 0,7 

 

Кесте 4  

Шұңқырлармен траншеялардың өлшемдері 

 

Отырғызу түрлері 

Өсімдік 

жасы 

(жыл) 

котлован 

сипаты 

Топырақ түрлері 

Суглинок, супесь, 

подзолистые, 

торфяные 

Песок сыпучий, 

тяжелая глина, 

торф 

Бесплодная (в 

городской 

застройке) 

котлован өлшемі,м 

ені тереңдігі ені тереңдігі ені тереңдігі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. ағаштар 

жеке ағаштарға, тік 

сызық бойымен, топтап 

өсіру 

10м-ге 

дейін 
шұңқыр 0,8 0,7 1,0 1,0 1,2 1,0 



жеке ағаштарға, тік 

сызық бойымен, топтап 

өсіру  

 20 ж 

дейін 
шұңқыр 3,0-4,0 1,5 3,0-4,0 1,5 4,0-4,5 1,5 

IIбұталар 

жеке экземплярлар мен топтар 

биік өсетіндер 3-5 шұңқыр 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

аласбойлы ағаштар 3-5 шұңқыр 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

тірі қоршаулар:         

бірқатарлы 3-5 Траншея 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

екіқатарлы 3-5 Траншея 0,7 0,6 0,9 0,7 1,0 0,8 

III. көпжылдық гүденуші 

ағаштар 
2-3 шұңқыр 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 0,7 



 

кесте 8. 

Отырғызу материалының құнының ведомосі 

«Лесной питомник»АҚ прейскуранты бойынша 

 

№
№

 п
/п

 

Ағаш түрлері 

Б
и

ік
ті

гі
, 
м

 

то
п

ы
р
ақ

 

к
ө
л
ем

і 

(к
о
м

) 

С
ан

ы
,д

ан
а 

б
ағ

ас
ы

 

м
ы

ң
,т

ең
ге

 

қ
ұ
н

ы
м

ы
ң

,.
 

те
н

ге
 

1 2 3 4 5 6 7 

Қылқанды ағаш түрлері 

1 Кәдімгі қарағай 1,2-2 
0,4 × 

0,5 
34 15,0 510.0 

2 Шренк шыршасы 1-2 
0,4 × 

0,5 
26 10,0 260,0 

3 Тікенекті шырша до 2 
0,6 × 

0,7 
6 25,0 150,0 

4 Виргиндік арша 1,5м 
0,4 × 

0,5 
29 7,0 203,0 

5 Батыс туясы 1м 
0,3 × 

0,4 
48 3,0 144,0 

Барлығы: 1267 

Жапырақты ағаш- бұта түрлері 

6 Қотыр қайың 3-4 
0,7 × 

0,8 
60 10 600 

7 кәдімгі емен 3-4 
0,6 × 

0,7 
7 10 70 

8 Шынар жапырақты  3-4 
0,6 × 

0,7 
39 5 195 

9 ұсақ жапырақты жөке  3-4 
0,6 × 

0,7 
7 5 35 

10 Кәдімгі шаған  2м 
0,3 × 

0,4 
8 3 24 

11 Жылтыр шегіршін >3 
0,6 × 

0,7 
27 5 135 

12 Атбасталшын до 2 
0,3 × 

0,4 
3 3 9 



13 Кәдімгі скумпия >3 
0,6 × 

0,7 
11 5 55 

14 Иілік сумах  2-3 
0,4 × 

0,5 
9 3 27 

15 Кәдімгі мойыл 2 
0,3 × 

0,4 
1 2 2 

16 Кәдімгі шетен – – 23 3 69 

17 Европа қабыржығы – – 9 1 9 

18 Кәдімгі жұпаргүл 0,5-1 
0,3 

×0,3 
9 2 18 

19 Кәдімгі шәңкіш – – 10 3 30 

20 Чубушник  – – 9 2 12 

21 Ақ қараған 2 
0,3 × 

0,4 
7 2 20 

22 кәдімгі бөріқарақат 0,5 
0,3 × 

0,4 
10 3 30 

23 Татар ұшқаты 0,5-1 
0,3 

×0,3 
9 1 9 

24 Қар жеміс – – 9 1 9 

25 орта форзиция – – 13 3 39 

 Барлығы: 1397 

Жиынтығы 

шығын25% 

Барлық сомасы 

2664 

666 

3330 

 

Бақ зоналары 

Аумақты дайындау 

 

Көшет материалдарының негізгі түрлері, МЕСТ-ы мен 

өсіріп алу көздері. 

Қаланы көгалдандыруға - көшет материалдарын алудың 

басты көздеріне - сәнді ағаш өсіретін көшеттіліктер жатады. 

Қосымша қала шетіндегі екпе ормандар, орман алқа ағаштары, 

бақ және басқа да қалалық  алқа ағаштарындағы - ағаш шоғырын 

сиретуден алған көшеттер жатқызылады. Сонымен бірге сол 

жерде өсіп тұрған және құрылысқа кедергі келтіретін   ағаштарды 

және орман көшеттіліктерін пайдаланамыз. 

Қалалық көгалдандыруға келесі стандартты көшеттер 

пайдаланылады:  



1.Стандартты бұталы тікпелер 3-5жаста, ашық тамыр 

жүйесімен көктемде немесе күзде отырғызылады. Қалалық 

бақтарға, саябақтарға, тұрғын үйлерге топтап, жекелеп немесе 

қоршау ретінде пайдаланылады. 

2. Бұталар мектеп бөлімінде ұзақ өсірілген 6-10 жаста, 

жабық тамыр жүйесімен жылдың кез-келген уақытында арнайы 

агротехникалық талаптарды сақтап отырғызуға болады. Бұларды 

жекелеп немесе шағын топтап отырғызуға жарамды. 

3. Тікпе ағаштар 6-8-11 жастағылар (6-8 жастағысы тез 

өсетін ағаш түрлері, 9-11 жастағысы баяу өсетін ағаш түрлері) 

ашық тамыр жүйесімен көктемде және күзде отырғызылса, ал 

жеміс ағаштары, қайың, емен және қылқанды ағаштар 

топырағымен бірге отырғызылады. Бұлар да орман саябағы, бақ, 

саябақ және тұрғын үй маңына топтап, шоғырландырылып 

отырғызылады.   

4. 12-16 жастағы үлкен ағаштар (12-14 жаста тез өсетін 

түрлер, 15-16 жаста баяу өсетін ағаш түрлері) топырағымен бірге 

агротехникалық талаптарды сақтап, жыл бойы отырғызылады. 

Бұл көшеттер шағын ауданды көгалдандыруға, шағын саябақ пен 

бақ құруға, аллея және топтар құруға пайдаланылады. 

5. Ұзақ мерзімде өсіруге арналған өте үлкен ағаштар 17-20, 

21-25, 26-30 жастағылар. Бұл көшеттер топырағымен бірге 

агротехникалық талаптарды сақтап, жыл бойы отырғызылады. 

Қалалық көгалдандыруда кез-келген зерзатта композиция 

ұйымдастыруға, әсіресе көшелер мен бульварларды және шағын 

саябақтарды көгалдандыруға пайдаланылады. Мақсаты жылдам 

сәндік пейзаж ұйымдастыру. 

6. Әр түрлі формадағы экзотикалық және ерекше бағалы 

сәндік қасиеті жоғары ағаштар мен бұталар. Бұлар топырағымен 

бірге жоғары агротехникалық талаптарды сақтап, жыл бойы 

отырғызылады. 

Көгалдандыру жұмысына пайдаланылатын көшет 

материалдары, стандарттық сапалық талаптарға сай болуы керек. 

Іріктеліп алынған көшет материалдарының тамыр жүйесі дұрыс 

қалыптасқан, діңі түзу, қалыпты бөрікбасты және бұтақтары 

сынбаған болуы керек.  

 

-Көшет отырғызу жұмысының мерзімі мен ағаш және 

бұталарды көшіріп отырғызуға дайындау. 



 

Ағаш және бұталарды орман көшетжайынан қазып алып, 

көгалдандыру зерзатына әкеліп отырғызу, күрделі әрі қиын 

жұмыс болып саналады. Өйткені бұл жағдайда өсімдіктер 

ауырып, жерсінуі қиындайды. Орман көшетжайында көшетті 

өсіру барысында бөрікбасын қалыптастырып қырқу, қазып алу, 

тамыр жүйелерін отырғызуға арнап ықшамдап кесу, оларды 

көгалдандыру зерзатына тасу және отырғызу жұмысы өсімдіктің 

өсуі мен дамуын бір жылға баялатады. 

Орман көшетжайынан тікпені қазып алу кезінде өсімдік 

тамыры зақымданады. Осының кесірінен өсімдіктің маңызды 

бөлшегі - майда тамырлары жойылады. Ағаш отырғызу мерзімі 

аумақтың климаттық жағдайына,  көшеттің жасы мен көлеміне  

байланысты болады. 

Жасыл құрылыс тәжірибесі көрсеткендей, орман 

көшетжайынан көгалдандыру зерзатына ауыстырып отырғызуда, 

өсімдіктің жақсы өсіп тез жерсінуіне ең қолайлы мерзім көктемде 

жапырақ шыққанға дейін, ал күзде жапырақ түскен соң. 

Еліміздің солтүстік аудандарында ағаш отырғызуға қолайлы 

мезгіл көктем болып саналады. Бұл кезде топырақ кеуіп, бүршік 

қалыптасады. Күзде отырғызу арқашан сәтті бола бермейді. 

Өйткені ауыстырылып отырғызылған көшет жаңа ортада 

тамырланып үлгермейді. Өсімдік әлсіреп, қысқы аяздардан үсіп 

кетеді. Еліміздің солтүстік  аудандарында жалпақ жапырақты 

ағаштарды күзде 20-25 қыркүйекте бастап, қараша айына дейін  

отырғызу керек. Күзде дұрыс мерзімде отырғызылған ағаштар 

мен бұталарға дұрыс күтім жүргізгенде ғана жақсы тамырланып,  

қысты көтереді. Барлық ағаш түрлері күзде отырғызуға төзімді 

болмайды. Күзгі отырғызуға төзімсіз ағаштарға: емен, қайың, 

терек және тал жатады. Қылқан жапырақты ағаштарды тамыз 

айының соңынан бастап, қыркүйек айының аяғына дейін 

отырғызу керек.  

Еліміздің оңтүстік аудандарының ұзақ жылы күзі мен 

жұмсақ қысы, күзде отырғызылған ағаштарға қолайлы жағдай 

туғызады. Керісінше, көктемгі ағаш отырғызу тиімсіз болып 

келеді. Өйткені көктем ерте шығып, өсімдіктер өсуі жылдамдап, 

бүршік жарып, жас өркендер мен жапырақтар қалыптасады. Бұл 

ағаш отырғызылғанан кейін, өсімдіктің жаңа ортаға бейімделуіне 

қолайсыз құбылыс болып саналады. Оңтүстік аудандарда күзгі 



ағаш отырғызу жұмысы, ауа-райы жағдайына байланысты 

ұзартылуы мүмкін. Солтүстік аудандарда көктемгі ағаш отырғызу 

жұмысы, күзгіге қарағанда тиімді болып келеді. 

Ағаштарды көктемгі отырғызу, солтүстік аудандарда көктем 

ерте шықса тиімсіз болып келеді. Өйткені орман 

көшетжайындағы ағаштар ерте өсіп, көгалдандыру зерзатына 

отырғызғанда көп ауырады. Күз мезгілінде көтеген ағаш 

түрлерінде вегетациялық кезең созылып, жапырақтарын кеш 

тастайды. Бұл ағаш отырғызу мерзімін кештетуге әкеп соғады. 

Ауа-райы жағдайына және өсімдіктің биологиялық ерекшелігіне 

байланысты отырғызу мерзімі мен көлемін реттеуге болады. 

Күзде жапырағы ерте түсетін ағаштарды (үйеңкі, жөке, долана) 

отырғызуға болады.  

Ірі көлемдегі көшеттерді отырғызу жұмысы ұзақ мерзімді 

алады. Ағаш және бұталарды топырағымен қазып алу, тамыр 

жүйесін аз зақымдайды.  

Қазіргі кезде жасыл құрылыста ағаш отырғызу жұмыстарын 

«тыныштық» кезеңде жүргізіледі. Бұл жұмыс қыс мезгілінде 

атқарылады. Ол үшін орман көшетжайында өсірілетін ірі 

көшеттердің санын арттырып, ағаш отырғызу жұмысына жаңа 

тенологияны қолданып, ауыстырып отырғызғанда тамыр жүйесін 

құрғатпай, көшеттерді арнайы контейнерлерде өсіру керек. 

Ағаштарды арнайы контейнерлерде өсіру, оларды ауыстырып 

отырғызу кезінде тамыр жүйесін зақымданудан толық сақтап, 

жыл бойы отырғызу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.  

Еліміздің солтүстік облыстарындағы кейбір қалаларда, 

қысқы мезгілде ірі көшетті ағаштар мен бұталарды  тоң болған 

топырағымен бірге отырғызу іске асуда.  

Ресейдің қалаларында бақ-саябақ құрылысында, қыс 

мерзімінде отырғызылған ірі көшеттердің үлесі басым.     

Көгалдандыру зерзатындағы инженерлік дайындық 

жұмыстары. 

 

Инженерлік дайындық жұмыстарына – вертикальді 

жоспарлау, жер асты коммуникация тораптарын тарту, аумақты 

су басудан қорғау, беткейлер мен су жағалауларын бекіту, 

аумақты құрғату жұмыстары жатады. 

Көгалдандыру зерзаты аумағындағы инженерлік дайындық 

жұмыстарының  басты тапсырмасы алқа ағаштың өсуі мен 



дамуына жағдай жасау. Бұл тапсырманы шешу үшін ең алдымен 

жауын және ағын сулар ағатын арықтар ұйымдастыру, батпақты 

жерлерді кептіру, су реттейтін қондырғылар орнату, топырақтың 

желден және судан шайылуын сақтау, суру жабдықтары арқылы 

жаңа отырғызылған жас көшеттердің жерсінуі мен өсуін 

қамтамасыз ету секілді жұмыстар атқарылады. 

Барлық инженерлік дайындық жұмыстары көгалдандыру 

зерзатының жоспарлы шешімінде кешенді түрде жобаны 

өңдеумен тікелей байланысты. 

Зерзаттағы инженерлік дайындық жұмыстарының көлемі 

мен сипаты оның қала немесе ауыл жоспарында орналасу жеріне, 

аумағына, табиғи ерекшелігіне тікелей байланысты. Қалалық 

маңызы бар ірі зерзаттар (бақ және саябақ), көбіне инженерлік 

дайындық жұмысына қолайсыз аумақтардан салынады. Өйткені, 

қала аумағының өсуіне байланысты барлық инженерлік 

дайындық жұмысына  қолайлы тегіс және жақсы жерлерге 

тұрғын үйлер мен өндірістік мекемелер салынады. 

Қолайсыз жерлерге биік тік беткейлер (15% жоғары), 

жыралар, өзен жағалауындағы батпақты және тоғайлы жерлер, 

көктемгі және күзгі су басатын жерлер, құлайтын жарқабақ 

жерлер жатады. Қазіргі кезде жері  «жыралы», «тоғайлы», 

«төбелі» болып келген бақ және саябақтар көбейіп отыр. 

Аудан көлемінде жүргізілетін тұрғын үй және өндірістік 

мекемелер аумағындағы инженерлік дайындық жұмыстарыны 

жеңіл әрі көлемі шағын болып келеді. Мұндай зерзаттарда 

инженерлік дайындық жұмыстарынан: шым қалыптастыру, суару 

құбырларын тарту, тік беткейлерді бекіту, бар болса су 

қоймаларының жағалауын бекіту, вертикалды жоспарлау 

жұмыстары жүргізіледі. Бұл шараларды арнайы жол-құрылысы 

мекемелері жүргізеді. Зерзат аумағында жүргізілген алдын-ала 

дайындық жұмыстары, бақ-саябақ жұмысын атқаруға қолайлы 

жағдай туғызуы керек. 

Алдын-ала дайындық жұмыстарына: аумақты 

санитарлық-гигиеналық тазалау, алғашқы тегістеу жұмыстары, 

жоспарлау жатады.  

Алдын-ала дайындық жұмыстарының көлемі мен сипаты, 

аумақтың орналасу орны мен көлеміне, жер бедеріне, сонымен 

бірге қоқыстар мен құрылыс қалдықтарының болуына 

байланысты. Ең басты назарда өсіп тұрған өсімдіктерді, шым 



қабаты мен топырақтың гумус қабатын сақтау болуы керек. 

Өйткені бұл жерде болашақта ағаш отырғызылып, көгал шөп 

құрылуы керек. Көп жағдайда көгалдандыру зерзатының 

құрылыс жанында сынған кірпіш пен әйнек, қиыршық тас, 

металл кесінділері, сынған бетон плиткалары кездеседі. Ал кейбір 

құрылыс нысандарында бұзылған кірпіш қабырғалары, ескі 

фундаменттер мен электр бағаналары, ағаш материалдарының 

қалдықтары кездеседі. Сонымен бірге әр түрлі қоқыс 

қалдықтары, ағаш ұнтағы, ескі жапырақтар, қурап кеткен 

ағаштар, ескі түбіртектер, желден сынған ағаштар кездесуі 

мүмкін. 

Аумақты қоқыстан тазалау өте қажетті қиын әрі күрделі 

жұмыс. Кейбір құрылыс қалдықтарын болашақ құрылысқа 

пайдалануға болады. Сондықтан қоқыс қалдықтарды іріктеп алу 

керек. Қажет материалдарды кірпіштерді, тастарды 

автокрандармен машиналарға тиеп, аумақ сыртына шығарамыз. 

Ескі құбыр жүйелерін, электр бағаналарын, фундаменттерді 

бұзып, аумақтан шығару керек. Бұл жұмыстарды қатаң түрде 

еңбек қауіпсіздігін сақтап жүргізу керек. 

Алғашқы тегістеу жұмыстары вертикалды жоспарға 

сәйкес жүргізіледі. Ең алдымен бұзылған қабырғалар мен 

фундаменттерді шұңқырлар мен ойыс жерлерге төгеміз. Бетін 

сары немесе құмды топырақпен жабамыз. Ағаш отырғызылатын 

жерлерге ұсақ құрылыс қалдықтарын (40-50%) төгуге болады. 

Таза құрылыс қалдықтарын аллея немесе алаңшалар болатын 

жерлердегі шұқырға көму керек. Химиялық және органикалық 

қоқыстарды аумақтан сыртқа тасу керек. Аумақты тегістеу 

жұмысында құнарлы топырақты сырттан тасымау үшін, сол 

жердің топырағын тиімді пайдалану керек.  

Жерді тегістеу жұмысын бастамас бұрын, қай жерде 

құнарлы топырақ пен жақсы шымды қабат барын анықтап алу 

керек. Оларды учаскеден тыс жерге тасып әкетеміз. Кейін 

тегістеу жұмысы аяқталған соң, жақсы шымдарды көгал құруға, 

ал құнарлы топырақты ағаш отырғызуға пайдаланамыз. Кедір-

бұдырлы дөңес жерлерді тегістеу, шұңқырларды толтыру 

механизмдермен жүзеге асырылады. Ол үшін бульдозерлер, 

скреперлер, автогрейдерлер пайдаланылады.           

 

 



Аумақты агротехникалық дайындау 

Ағаштар мен бұталарды отырғызу 

 

Ағаштар мен бұталарды отырғызу – көгалдандыру 

зерзатындағы басты өндірістік процестердің бірі. Өйткені 

ағаштарды дұрыс отырғызу – аумақты аббатандыру жұмысының 

сәтті болуын қамтамасыз етеді. Қазіргі заманда ағаш отырғызуға 

арналған машиналар мен механизмдер жұмысты жылдамдатуға, 

сапасын арттыруға санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтауға 

және жұмыстың өнімділігін көтеруге  мүмкіндік береді.  

Ағаштар мен бұталарды бақ-саябақ құрылысында, құрылыс 

ережелері мен шөлшерлеріне сәйкес отырғызады. Ағаштар мен 

бұталарды құрлыс нысандары мен ғимараттардан ара-қашықтық 

сақтап отырғызамыз. Бұл ережелер бөрікбасы диаметрі 5метрге 

дейінгі ағаштарға есептелінген. Электр жүйелері тартылған 

сымдардан ағаштар мен бұталарды арақашықтық сақтап 

отырғызамыз. 

Ағаш отырғызу жұмысында ағаштардың бір-бірінен теңдей 

қашықтық сақтап, түптерін жақсылап нығыздау керек. Қалалық 

бақтар мен саябақтарда тығыз бөрікбасты ағаш шоғырын құру 

үшін ағаштардың бір-бірінен арақашықтығы 3,5-5метр болса, ал 

ашық бөрікбасты ағаш шоғырын жасау үшін 4-6метр болуы 

керек. Көшелерде, шағын саябақтарда, тұрғын үйлер маңында 

және өндірістік мекеме аумағындағы отырғызылған ағаштардың 

арақашықтығы келесідей: 

- жарық сүйгіш ағаш түрлері  3 - 6метр аралығында; 

- көлеңкеге төзімді ағаш түрлері 2,5 - 5,0метр аралығында; 

- биіктігі 1метрге дейінгі бұталар 0,4 - 0,6метр; 

- биіктігі 2метрге дейінгі бұталар 0,6 - 1,0метр; 

- биіктігі 2метрден жоғары бұталар 1,0 - 1,5метр; 

Көлемі ірі әрі биік жабық топырақ жүйесіндегі көшеттер 

көгалдандыру зерзатындағы бульвар, шағын саябақ, әкімшілік 

кеңсе алдындағы маңызды орындарға жекелеп (солитер) және 

топтап отырғызылады. Тамыр жүйесі ашық стандартты тікпелер 

мен бұталарды қалалық бақтар мен саябақтарда ағаш шоғырын 

және қорғаныш жолақтар жасауға пайдаланады. 

Ғимараттың керегесінен ағаш отырғызу аралығы 5метр, ал 

бұта отырғызу 1,5метр болуы керек. Трамвай жолының жиегінен 

ағаш отырғызу аралығы 5метр, ал бұта отырғызу 3,0метр болуы 



керек. Тротуар, бақ жолдары мен аллеясы жиегінен ағаш 

отырғызу аралығы 0,7метр, ал бұта отырғызу 0,5метр болуы 

керек. Көшенің, жолдың, тоғандардың жиегінен ағаш отырғызу 

аралығы 2метр, ал бұта отырғызу 1,0метр болуы керек. Жарық 

шам бағаналарынан, галерея және эстакадтардан ағаш отырғызу 

аралығы 4метр, ал бұта отырғызу 1,0метр болуы керек. Қоршау 

қабырғалары мен террассалардан ағаш отырғызу аралығы 1метр, 

ал бұта отырғызу 0,5метр болуы керек. Тіреу қабырғаларынан 

ағаш отырғызу аралығы 3метр, ал бұта отырғызу 1,0метр болуы 

керек. Жер асты коммуникациялары газ құбырларынан ағаш 

отырғызу аралығы 1,5метр, ал бұта отырғызу 1,0метр болуы 

керек. Жылу құбырларынан ағаш отырғызу аралығы 2метр, ал 

бұта отырғызу 1,0метр болуы керек. Су құбырларынан ағаш 

отырғызу аралығы 2метр, ал бұта отырғызу 1,0метр болуы керек. 

Байланыс кабелдерінен ағаш отырғызу аралығы 2метр, ал бұта 

отырғызу 0,7метр болуы керек.  

Ағаш және бұталардың жерсінуі жоғары болу үшін барлық 

агротехникалық талаптарды қатаң сақтап, қазып алу мен тұрақты 

жерге отырғызу мерзімі қысқа болу керек. 

Ашық тамыр жүйесіндегі ағаш тікпелерін отырғызатын 

жерді төртбұрыштап немесе дөңгелектеп қазады. Қазылған 

шұңқырдың түбі 10-12см тереңдікте қопсытылады. Бұл қазылған 

шұңқырға 5-7 күнен кейін ағаш отырғызу керек. Өйткені бұл 

аралықта топырақтың астыңғы қабаты оттегімен қамтамасыз 

етіледі. Ағаш отырғызылатын шұңқырдың мөлшері өсімдік 

көлеміне байланысты болады. Тікпелерді отырғызуға арналған 

шұңқырдың орташа көлемі төмендегідей: 

- тереңдігі, метр    0,7-0,8метр. 

- диаметрі, метр    1метрден кем емес болу керек. 

Бұталы өсімдіктер отырғызуға арналған шұңқыр тереңдігі 

0,65метр болуы керек. Тікпе отырғызылатын шұңқыр топырағы 

тастардан, ірі кесек топырақтардан тазартылады. Топырақтың 

беткі құнарлы қабаты шұңқырдың астына салынады. 

Отырғызылатын көшеттің тамыры күн көзінде 15 минуттан артық 

тұрмауы тиіс. Негізінен ашық тамыр жүйесін топырақпен 

(шымтезек, сары топырақ) дайындалған балшыққа салып қояды. 

Мұндай балшықтар тамыр жүйесін қаптап, топырақпен тез 

байланыс жасауға мүмкіндік береді. Бұндай қоспаға сонымен 

бірге калий тұзының судағы ерітіндісі концентрациясы 0,001 



гетероауксин қосу керек. Бұл қоспада тікпе тамыры бір тәулік 

тұрғаны дұрыс. Қоспа жаңа тамырлардың өсуіне және өсімдіктің 

жақсы жерсінуіне әсер етеді. Тікпені отырғызар алдында сынған 

бұтақтары мен бүлінген тамырларын алып тастау керек.  

Көшетті шұңқырға салғанда бірде-бір тамыры қайырылып 

немесе жоғары қарай бағытталмауын мұқият тексеру керек. 

Шұңқырдың тамыр орналасқан қабатына беткі құнарлы топырақ 

салынады. Одан кейін топырақ қабаттары кезегімен жабылып, 

шетіне ортасына қарай топырақ бетін нығыздаймыз. Тамыры 

толық көмілген соң ағашты тіреуге жіппен байлаймыз. Шұңқыр 

беті толғанша су (бір ағашқа 20-30литр) құямыз. Бұл құйылған су 

топырақты ылғалдандырып, барлық тамыр жүйелерімен 

жанастырып, бос жерлерді бекітеді. Бірінші құйылған су 

топыраққа толық сіңіп кеткен соң, үстіне қайта топырақ себіліп, 

қайтара суарылады. 

Отырғызылған тікпенің тамыр мойыны топырақ бетінен 3-

5см шығып тұруы керек. Тамыр мойыны көмілген көшет қурап 

кетеді. 

Қазіргі кезде ағаш және бұталардың ірі көшеттерін бақ-

саябақ құрылысында топырағымен бірге ауыстырып отырғызу 

вегетациялық кезеңдерде (жазда) жүргізіле береді.  

 

Ашық және жабық тамыр жүйесімен ағаш отырғызудың 

ерекшеліктері. 

 

Ағаштар мен бұталарды жаз мезгілінде ауыстырып 

отырғызудың ерекшеліктері. 

Жазғы және қысқы мерзімде ағашты ауыстырып 

отырғызудың басты нәтижесі, көшетті қазып алу мен отырғызу 

аралығындағы уақыттың мүмкіндігінше қысқа болуында. Жазғы 

және қысқы мерзімде ағашты ауыстырып отырғызуға дайындау 

кезінде, топырақтарының көлемін 20см артық алу керек. Жазда 

ірі көшеттерді ауыстырып отырғызуға ыдыстар немесе топырақ 

шашылмайтын нығыз материалдар пайдалану керек. Ал қыс 

мезгілінде солтүстік облыстарда көшеттің тамыр топырағы 

қапталмай, қатып қалған тоң күйінде отырғызыла береді. 

Жаз мезгілінде ағаштар мен бұталарды қазып алу кезінде 

тамыр жүйесі зақымданып, жер асты және жер үсті бөлігінің 

байланысы үзіледі. Бұл кезде өсімдікке ылғал жетіспейді, 



жапырақтар сарғайып, түсе бастайды. Сондықтан ағашты 

ауыстырып отырғызуды жылдамдатып, көгалдандыру зерзатына 

отырғызылған соң бірден жақсылап суарамыз. Діңнің жиегін су 

тұратындай етіп үйіп, топырағын тегістеп, бетіне шымтезек 

үгінділерін себеміз.  

Тамыр жүйесін тез қалпына келтіру үшін стимуляторлар 

қолданылады. Бұл тез өсуге арналған стимуляторлар жаңа 

тамырлардың дамуына ықпал етеді. Транспирация құбылысын 

баяулату үшін, ағаш отырғызу кезінде бөрікбасының біржылдық 

өркендерін қысқартып кесіп, арнайы қоспа – 

антитранспиранттар (Москвада қолданылады) бүркіп, 

бөрікбасын өңдейміз. Антитранспиранттар ағашты қазып алу 

және тасымалдау барысында, жапырақтың ылғалды буландыру 

процесін азайтады. Бұл қоспа топырақ ылғалды болған жағдайда 

(50-60%) ғана жақсы әсер етеді. Бұл қоспаның орнына 

синтетикалық латекстің судағы ерітіндісі (дисперциясы) ДММА-

65-1ГП пайдалануға болады. 

Антитранспирация қоспасын орман көшетжайында бүрку 

алдында дайындайды. Зауыттық препарат синтетикалық латексті 

таза суға 1:6 немесе 1:8 қатынасты мөлшермен дайындайды. 

Дайындалған дисперцияға сұйық сабын немесе сабын 

концентраты ОП-7 (2-3%-дық ерітінді) қосылады. Қоспаны 

жақсылап араластырған соң, пайдалануға болады. Орман 

көшетжайында ағаш және бұталарды тракторларға тіркелген 

бүріккіштермен өңдейді. 

Өсімдіктерді қоспалармен өңдеу мұқият жүргізілуі тиіс. 

Жапырақтың төменгі және жоғарғы беті қоспамен толық 

ылғалдануы керек. Өңдегенен кейінгі 3-4 сағаттан соң, жапырақ 

бетінде жұқа эластикалық қабат пайда болады. Бұл қабат 

өсімдіктердің суды буландыруын 40-60%-ға азайтады. 

Өңдегеннен кейін келесі күні ағашты қазып алып, көгалдандыру 

зерзатына апарып отырғызуға болады. Ағашты отырғызған соң 

жақсылап суарып, топырағын қопсытады.  

Жапырақтағы антитранспирант қабаты 20-25 күнге дейін 

сақталады. Ал оның суды буландыруды азайту қасиеті 15-18 

күнге дейін әсер етеді. Бұл өсімдіктің жаңа ортада тез 

тамырлануына әсер етеді. Сонымен бірге өсімдіктің жапырағы 

зақымдалмай, өзінің сәндік қасиетін сақтайды.  



Ауыстырып отырғызу кезінде антитранспиранттарды жақсы 

көтеретін ағаштар: ұсақ жапырақты жөке, үшкір жапырақты 

үйеңкі, атбас талшын, виргиндік мойыл, ұшқат, тобылғы, 

чубушник және т.б. 

           Жаз мезгілінде ағаштар мен бұталарды отырғызу 

жұмысында, өсімдіктің физиологиялық жағдайына, биологиялық 

ерекшелігіне, ауа-райы жағдайы мен уақыт мезгілін ескеру қажет. 

Зерттеу нәтижелері мен тәжірибе көрсеткендей, жаз мезгілінде 

ағаш отырғызудың 3 кезеңі бар: 

1-ші кезең – мамыр айында ағашты ауыстырып отырғызу. 

Бұл кез ағаштар мен бұталардың өркендері мен тамырлары 

жақсы өсетін уақыт. Ауыстырып отырғызғанда өсімдік әлсірейді, 

бірақ жерсінуі қалыпты деңгейде болады. Отырғызылған 

өсімдікте жарақатымен күресуге және алдағы келе жатқан қысқа 

қажетті қоры болады. Бұл кезде антитранспиранттарды 

пайдалану міндетті емес. Жас өркендерін аз мөлшерде кесу керек. 

Ең бастысы – ағашты отырғызғаннан кейін жиі-жиі суару керек.     

2-ші кезең – маусым айының ортасы мен шілде айында 

ағашты ауыстырып отырғызу. Бұл кезде ағаштар мен бұталардың 

өсуі тоқтайды. Қысқа қажетті қорлар қалыптасып жиналады. 

Метеорологиялық факторлар қолайлы (ауа жоғарғы 

температурада, төмен салыстырмалы ылғалдылық) болып, 

өсімдіктің жерсінуі ең төменгі нәтижеде болады. Зерттеу 

нәтижелері мен тәжірибе көрсеткендей, бұл кезде 

антитранспиранттарды пайдалану керек. Өйткені қоспаны 

пайдалану кезінде өсімдікте ылғал сақталып, жерсіну деңгейі 

артады. 

3-ші кезең – тамыз айында ағашты ауыстырып отырғызу. 

Бұл кезде ағаштар мен бұталарда жаңа жасушалар түзіліп, 

тамырда қысқа қажетті қорлар жиналып болады. Тамырдың өсуі 

артады. Әсіресе бұл құбылыс тамыз айының соңында байқалады. 

Бұл кезде антитранспиранттарды пайдалану міндетті емес. 

Антитранспиранттарды пайдалану тамыз айының бірінші 

жартысында тиімді болып келеді. 

Жаз мезгілінде ағаштар мен бұталарды отырғызу 

жұмысында антитранспиранттарды пайдаланып, жүйелі дұрыс 

суараса ғана өсімдіктің әсемдік қасиеті сақталып, жерсіну деңгейі 

артады. 

  



Ағаштар мен бұталарды қыс мезгілінде ауыстырып 

отырғызудың ерекшеліктері. 

 

Қысқы уақытта экономикалық тұрғыда ірі көшеттерді (жасы 

12-16, 17-20жыл) ауыстырып отырғызу тиімді. Жас тікпелерді 

топырағымен қыста орман көшетжайынан ауыстырып отырғызу 

жүргізілмейді. 

Қазіргі жасыл құрылыста қыс мезгілінде ағаштар 

ауыстырып отырғызудың бірнеше тәсілі бар: 

1-ші тәсіл – күзде (қазан және қараша айында), қыс 

мезгілінде ауыстырып отырғызылатын ағаштың жан-жағын 

қазылып дайындалады. Қазылған шұңқырды құрғақ 

жапырақтармен толтырып, нығыздаймыз. Осы күйінде барлық 

топырақ тереңдігі тоң болғанша қалдырамыз. Топырақ ауа-райы 

температурасына байланысты желтоқсан және қаңтар айында тоң 

боп қатады. Топырақ әбден тоң болып қатқан соң ауыстырып 

отырғызу жұмысын жүргіземіз. 

2-ші тәсіл – қыс мезгілінде ауыстырып отырғызылатын 

ағаштың жан-жағын арнайы машиналармен (ЭТЦ-161) қазылып 

дайындалады. Сирек жұмысшылар ломмен қазады. Ең тиімдісі 

күзде ауыстырылып отырғызылатын ағаштың шұңқырын қазып 

қою керек. Отырғызу жұмысын ауа температурасы -12-15
0
С 

болғанда жүргізу керек. Топырақ түбін, машинаға тиегенде қиын 

болмас үшін қазып қою керек.  

Қыста ауыстырылып отырғызылатын ағаштың діңнің 

астыңғы бөлігін қатты аязда үсімес үшін құрғақ шымтезекпен 

немесе жапырақтармен 15-20см етіп көміп қояды. Ағаш діңін 

аязда үсікке ұрынбау үшін мүшек немесе матамен орап қояды. 

Арнайы қоймаларда сақталған құнарлы топырақтарды, қазылған 

шұңқырға, ағаш отырғызар алдында әкеп төгеміз. Ағашты 

отырғызу кезінде көметін топырақта көлемі 15см болатын қатқан 

топырақтарды аз мөлшерде (20% артық емес) пайдалануға 

болады. Ағаш отырғызғаннан кейін дің түбін жақсылап 

нығыздаймыз. Суару жұмыстары көктемде қар еріген соң 

жүргізіледі. 

Қыс мезгілінде ағаштарды ауыстырып отырғызу жұмысы 

қиын әрі күрделі. Өйткені бұл жұмысшылардың қол еңбегін көп 

қажет етіп, ауа-райының қолайсыздығына байланысты болады. 

Жұмыстың күрделілігі мен қиындығына байланысты қыс 



мезгілінде ағаштарды ауыстырып отырғызу жұмысын 3 мерзімге 

бөлуге болады: 

1-ші мерзім - қараша айының соңы мен желтоқсан айы. Бұл 

кезде еліміздің көп облыстарында топырақ тоңдануы аз 

мөлшерде. Қардың қалыңдығы да төмен болады. Сондықтан, 

ағашты қазып алу мен отырғызу жұмыстары қиынға соқпайды. 

2-ші мерзім – қаңтар және ақпан айлары. Бұл мезгілде аяз 

өте күшті болады. Қардың қалыңдығы да жоғары болғандқтан, 

оны тазалау үшін техникалар пайдаланылады. Топырақтың 

тоңдануы терең қабаттарға дейін барады. Ең ауыр жұмыс ағашты 

топырағымен қазып алу және оны отырғызатын шұңқыр 

дайындау. Отырғызылатын шұңқыр механизмдермен жүргізіледі. 

Қыс мезгілінде ауыстырып отырғызылатын ағаштың жан-жағын 

арнайы машиналармен (ЭТЦ-161) қазылып дайындалады.    

3-ші мерзім –наурыз айы. Бұл айда еліміздің солтүстік 

облыстарында қар жамылғысының қалыңдығы төмендейді. 

Ағашты қазып алу кезінде жолдарды тазалайды. Аяз сынып, күн 

көзі ұзарады. Наурыз айының соңында қар жамылғысы тез ериді. 

Бұл қазып алынған ағаштың топырағының еруіне әкеп соғады. 

Сондықтан ағаш отырғызуды наурыз айының бірінші 

жартысында жүргізген дұрыс. 

Қыста отырғызуға төзімді ағаштарға: ұсақ жапырақты жөке, 

қотыр қайың, кәдімгі шетен, канада терегі, шаған жапырақты 

үйеңкі, кәдімгі шегіршін, өткір жапырақты үйеңкі және т.б. 

жатады. Қанағаттанарлық деңгейде көтеретіндерге: тікенекті 

шырша, сібір балқарағайы, кәдімгі қарағай жатады. 

Ең басты назарда қыста отырғызылған өсімдіктің жаңа 

ортаға бейімделуіне жағдай жасау шаралары. Қыста 

отырғызылған ағаштарға ерте көктемде күтім жұмыстарын 

жүргіземіз. Қыста ағаш түбін үсімеу үшін қармен нығыздап 

жауып, көктемде тазалаймыз. Көктемде қар ерігенде үстін 

жапқан шымтезек үгіндісін тазалап, минералдық 

тыңайтқыштарды себеміз. Әсіресе көшеде отырғызылған 

көшеттерге күтім жұмысын жақсы жүргізу керек. Дің түбінде 

жиналған қоқыстар мен химиялық қосындыларды тазартып, 

тасып әкету керек. Вегетациялық кезең бойы топырақ бетін 

тазалап тұру қажет. 

Топырақ кепкен соң дің түбін су тұратындай етіп үйіп, тіреу 

қадамен өсімдікті байлаймыз. Қисайса түзулеп шығамыз. Тамыр 



мойыны топырақтан көтеріліп, тамыр жүйесі ашық болса, 

қосымша топырақ себеміз. Көктемде көшеттерді барлық тамыр 

жүйесін қамтитындай жақсылап, жүйелі суарамыз. 

Кеш күзде және қыста сәнді және қылқанды ағаштарды 

отырғызу кезінде барлық талаптарды мұқият сақтау қажет. Аязға 

төзімсіз түрлердің (жылтыр және жұқа қабықты) дің бөлігін (діңі 

мен бұтақтарын) мүшекпен қаптап қоямыз. Бұл оларды қысқы 

қатты аязы мен көктемгі күннің күйдіруінен сақтайды. Қылқанды 

ағаш түрлерін (туя, арша, самырсын, шырша) көктемгі күннің 

күйдіруі мен қалың қардан, үскірік аяздан қорғау үшін барлық 

дің бөлігін мүшекпен немесе тығыз қағазбен орап, сыртын 

жұмсақ жіппен байлап шығамыз. 

 

Ағаш  және бұталарға жүргізілетін күтім жұмыстары 

 

Ағаштар мен бұталарға жүргізілетін күтім жұмысы – оларды 

көгалдандыру зерзатына отырғызғаннан соң жерсінуі мен 

биологиялық тұрақтылығын және эстетикалық қасиетін 

қамтамасыз ету шараларының жүйесінен тұрады.  Бұл жұмыс 

көшетті өсіру, қазып алу, сақтау, оларды тасымалдау және 

отырғызу кезеңдерінде де жүргізіледі. Басты мақсат - өсімдіктің 

жерсінуін қамтамасыз ету және эстетикалық, санитарлық-

гигиеналық талаптарға сәйкес келтіру. 

Ағаштар мен бұталарға жүргізілетін күтім жұмыстары 

кезінде өсімдіктің биологиясына, шығу тегі мен физиологиялық  

жағдайын ескеру керек. Қалалық көгалдандыру зерзатындағы 

ағаштар мен бұталар қолайсыз табиғи жағдайда (ғимараттардың 

көлеңкесінде өскендіктен жарық жетіспейді) өмір сүреді. 

Өсімдіктің өсуі мен дамуы ауаның және топырақтың жоғары 

температурасында, ауа ылғалдылығының төменгі дәрежесіндегі 

қалалық көшелер мен алаңдарда өтеді. Өсімдіктің жапырағы мен 

өркені ыстық күн астында қызып, осының әсерінен топырақ 

нығыздалып, топырақтағы аэрациялық және су режимі 

төмендейді. Бұл жағдайдың бәрі өсімдік тамырының нашар 

өсуіне, өсу процесінің төмендеуіне, сәндік қасиетінің жоғалуына 

және өмір сүруінің қысқаруына әкеп соғады. Сондықтан бұл 

жағдайды жақсарту үшін көгалдандыру зерзатындағы ағаштар 

мен бұталарға жүргізілетін күтім жұмыстарын – кешенді түрде 

атқару керек. Ол үшін біріншіден, өсімдіктің биологиялық 



қасиетін жоғары деңгейде білу, ал екіншіден қолайсыз табиғи 

жағдайларды есепке алу. 

Ағаш  және бұталарға отырғызылғаннан кейінгі 

жүргізілетін күтім жұмыстары 

Ағаштар мен бұталарды көгалдандыру зерзатындағы 

тұрақты орынға  отырғызумен көгалдандыру жұмыстары 

аяқталмайды. Оларды отырғызған соң, күтім жұмыстарына 

бағытталған агротехникалық шаралар өсімдіктің жерсінуі мен 

дұрыс өсуі мен дамуына жағдай жасауы шарт. 

Отырғызғаннан кейінгі бірінші жыл, өсімдік үшін жаңа 

ортаға бейімделу мен зақымдалған тамырдың қалпына келуі 

қиынға соғады. Бұл кезде өсімдікті күту барысында, олардың 

бүлінген тамырлары қалпына келіп, жер бетіндегі бөлігі өсуді 

бастайды. Өсімдіктің толық қалпына келуі мен жақсы жерсіну 

мерзімі, олардың биологиялық құрылымына, жағдайына және 

тікпенің жасына байланысты болады. Мейілінше жылдам 

жерсінетін бұталы өсімдіктер: олардың толық жерсінуі 2-3 жыл 

шамасында. 6-11 жастағы тікпе ағаштардың толық жерсінуі 3-4 

жылға созылады. Ірі көлемдегі ағаштар мен бұталардың толық 

жерсіну мерзімі 5-6 жылға созылады. 

Отырғызылғаннан кейінгі күтім жұмысының саны, олардың 

отырғызу мерзімі мен табиғи-климаттық жағдайларға сәйкес 

жүргізіледі. Барлық жағдайда ағаш отырғызылғаннан кейінгі 

күтім жұмысы, жүйелі түрде барлық жыл мерзімдерінде 

жүргізіледі. Оларға: жүйелі ретпен суару, топырақты қопсыту, 

түптеу, қоректік заттар беру жатады. 

Тамыр жүйесінің жақсы дамитын вегетациялық кезеңде, 

жүйелі суарумен қатар, өсу стимуляторларын енгізу ұсынылады. 

Оларға: гетероауксин тұзы немесе бета-индолилуксус қышқылы 

жатады. Гетероауксиндер көбіне таблетка түрінде болады, 

олардың әрқайсысында 100мг әсер еткіш заттар болады. Оларды 

топыраққа енгізу үшін әр таблетканы 10литр суға қосады. 

Зерттеу нәтижелері мен тәжірибелер көрсеткендей, 

стимуляторларды енгізу (литрмен) мөлшері, ол өсімдіктің жасы 

мен көлеміне байланысты болады:  

- стандартты бұталы тікпелер (3-5жыл) - 10литр;  

- стандартты ағашты тікпелер (6-11жыл) – 20литр; 

- орташа ірі ағаштар мен топырақты бұталар: 

- 0,8 х 0,8 х 0,5м немесе Д=0,8м, h=0,5м - 30литр;  



- 1,0 х 1,0 х 0,6м немесе Д=1,0м, h=0,6м - 40литр; 

- 1,3 х 1,3 х 0,6м - 50литр;  

- 1,5 х 1,5 х 0,65м - 70литр;  

Стимуляторларды көктемде тамыр жүйесінің регенерация 

процесі алдында енгізген жөн. Стимулятор қоспасы ағашты 

суарған кейін, тамыр жүйесі орналасқан барлық аумақты 

қамтитындай етіп, дің түбіне құямыз. Топырағымен 

отырғызылған көшеттерге қоспа топырақ шетіндегі кесілген 

тамырларға жететіндей етіп құямыз. Бұл үшін топырақ шетін 

терең емес қазып, қоспа сол жерге құйылады. Ерітінді топыраққа 

сіңген соң, топырақ бетін құрғақ шымтезекпен араластырып 

қопсытамыз.  

Келесі өңдеуді 5-6 күнен соң жүргіземіз. Бұл өңдеуді әсіресе 

әлсіреген өсімдіктерге міндетті түрде жүргізу қажет. Ол көбіне 

вегетациялық кезеңнің басында, жапырақтың жағдайына қарай 

анықталады. 

Вегетацияның бірінші кезеңінде, өсімдікке ең басты 

қажеттісі жүйелі түрде суару жұмысы. Бір вегетациялық кезеңде 

өсімдікті 7-10 рет суару керек.  

 

Гүлзар, миксбордер және альпинарий 

 

Гүлзар бұл әртүрлі декоративті өсімдіктерді 

орналастыратын ерекше орын. Сонымен қатар ол ландшафттың 

бір бөлігі.Өз бетінше  ландшафтты дизайнның  элементі бола 

алады. 

 Қазіргі таңда гүлдер және басқа әсемді безендірулер арқылы 

ландшафтты абаттандырудың бірнеше амалдары бар.Олардың 

келесідей  түрлері бар: 

 Үзбей гүлдейтін гүлкөмбе сізді ерте көктемнен бастап 

күздің соңына дейін қуантатындай етіп орналастыруға болады. 

 Күншуақ және көлеңке орындарға арналған гүлзарларда 

аймақтың жарықтануына байланысты өсімдіктерінің ерекше 

түрлері(күн сүйгіш немесе көлеңке сүйгіш) таңдалады.  

 Розарий-таңдалған аймақта бір уақытта бірнеше 

раушангүлдердің түрлерін отырғызады. 

 Бақтың жалпы көрінісін үйлесімді жасау үшін 

пропорциялардың мөлшерін дұрыс сақтау керек. Сонымен қатар 

ландшафт құрылыс саласында ерекше білімді қажет етеді. 



 Гүлзарда отырғызылған өсімдіктердің саны мөлшерден 

аспауы керек. 

 Миксбордерді қалыптастырған кезде өсімдіктердің өмір 

сүру ұзақтығын (көктемнен бірінші аязға дейін ), гүлдеу 

кезеңдерінің сәйкестігін, сыртқы көрінісінің ерекшеліктерін: 

гүлдерін, биіктігін және т.б. ескеру керек. Нәтижесінде 

миксбордер үзіліссіз ұзақ мерзім бойы  гүлдейді. Миксбордерді 

бордюрмен көріктендіру кезінде көрінісі жағынан ерекше  гүлді 

бордюрді, сонымен қатар ландшафт дизайнының бөлек жарық 

элементін аламыз. 

 Егер абаттандыруға тасты бақты(альпинарий) ұйымдастыру 

кіретін болса, онда негізгі жұмыс болып сол гүлзарға арналған 

алаңды дайындау болады.Тіреу қабырғаларын және тасты 

жолдарын жасау керек. Одан әрі біз көпжылдық өсімдіктерді 

отырғызуымен айналысамыз.Бұл өсімдіктерді күтіп баптау 

жұмыстары едәуір жеңілірек болады.Отырғызылатын 

өсімдіктердің мөлшері себілген тасты үймелері жақсы көрінуі 

үшін шектен тыс көп болмауы керек.Гүлкөмбелерді 

абаттандырған кезде өсімдіктер құрамының, сонымен қатар 

биіктігі және пішіндерінің үлкен маңызы бар. Мысалы, үзіліссіз 

гүлдейтін гүлкөмбелер үшін бір емес бірнеше ай гүлдейтін 

өсімдіктер таңдалады. Олар гүлкөмбенің кейпін ашып, 

көркейтеді. 

Жобалау процесін бастағанда  аймақ жайлы негізгі  

мағлұматтарын болғаны дұрыс. Олар: пішіні, көлемі, 

жарықтануы,  жолдар және көршілерге  байланысты аймақтың 

орналасуы, жер бедерінің көрсеткіштері, жер асты суларының 

биіктігі. Одан басқа топырақ жағдайларының мәліметтері де болу 

керек. 

 Сырт көзге участокты онда өсімдіктерді отырғызып 

көріктендіруінің еш қиыншылығы жоқ сияқты, бірақ бақтың 

ландшафт дизайны  бір ерекшелігімен ерекшеленеді.  Ол 

ерекшелік үйлесімді, гармониялық, ыңғайлы және әдемі 

кеңістікті жасау болып табылады.  

 Тігінен жоспарлаудың жобасы рельефпен жұмыс істеуді 

көздейді. Өсімдіктерді отырғызуы және өсіп-өнуі үшін қолайлы 

жағдай, сонымен қатар артық сулардың ағып кетуін қамтамасыз 

ету үшін керекті  рельефті жасайды. Бұл кезеңде біз қай жерге 

керекті үймелерді орналастыруға болатынын көреміз. Соларға 



байланысты баспалдақ аймақтарын, альпі төбешіктерін және 

басқа элементтерін безендіреді. Ландшафт құрылысында түсті 

таңдау  принципі гармонияны сақтау болып есептеледі. 

 Аймақты абаттандыру кезінде көгалдарды, білікті суғару 

құрылғыларын, жарықтандыруды, жолдарды және гүлзарды 

орналастырады. Жасыл екпелер аймақты көгалдандырып, 

ыңғайлық, жайлылық сезімін береді. 

 

Әдемі гүлдейтін өсімдіктердің  гүлінің түсімен гүлдеу мерзімі 

 

Өсімдік  аты Гүлдердің 

түсі 

Гүлдеу айы 

III IV V VI VII VIII IX X 

Агапантус          

Адонис           

Айва           

Аквилегия           

Аконит           

Анемона           

Астра           

Астрагал           

Барбарис           

Вереск           

Вишня           

Гвоздика           

Герань           

Гипсофила           

Горец           

Девясил           

Дельфиниум           

Ирис           

Камнеломка           

Кизильник           

Клематис           

Колокольчик           

Крокус           

Лен           

Лилия           

Лобелия           



Магония           

Мак           

Мускари           

Незабудка           

Очиток           

Подсежник           

Примула           

Рододендрон           

Тюльпан           

Фиалка           

Флокс           

Хоста           

Хризантема           

Цикламен           

Шалфей           

Эдельвейс           

Яснотка           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V тарау 

Көгал шөп өсіру 

 

Көгалдың тарихына кіріспе және оның жіктелуі 

 

Көгал, газон (франц. gazon – гүл алаңы) – біркелкі етіп тегіс 

жерге өсірілген, шөбі қысқа, шырпылған көп жылдық өсімдіктер 

алаңы. Көгалдың бірнеше түрі ажыратылады: фонтан мен 

мүсіндерді көркемдеп, әсемдік үшін отырғызылған, ағаш пен гүл 

айналасында өсірілетін партерлік Көгал, саябақтар мен көше 

жағалауларында өсірілетін саябақтық Көгал, стадиондарда 

өсірілетін спорттық көгал, астық тұқымдасына жататын және 

әдемі гүл жаратын бір жылдық өсімдіктерден (гүлкекіре, көкнәр, 

т.б.) өсірілетін мавритан Көгалы түрлері бар. Көгал жасайтын 

жерді алдын ала тастан, арамшөп тамырынан тазартып тегістейді 

де, терең етіп (30 см) 

жыртады. Органикалық және минералдықтыңайтқыштар шашыла

ды. Топырағы сазды жерге құм, құмды жерге саз топырақ қосады, 

оның бетіне қалыңдығы 10 – 15 см-дей құнарлы топырақта өседі. 

Көгалға, әдетте, 

дәндіжәнебұршақтұқымдасшөптер: қоңырбас, бетеге, сиыржоңы

шқа, бидайық, беде, тарғақшөп, суоты, райграс, т.б. егіледі. 

Көгалғаарналғаншөптердіңдайынқоспалары да сатылады. Көгал 

(мавритан көгалынан басқасы) шөбін ұдайы шауып, шабылған 

шөпті жинап алады, жақсылап суарып, отап, оған тыңайтқыш 

сеуіп отыру керек, сондай-ақ қыстың басында көгалға ағаш күлі 

мен араластырылған майлы компост (2 – 3 см етіп) жайып тастау 

қажет, бұл көгалды мүк басып кетуден сақтайды. 

Тарихи жазбаларда  көгалдар жайлы көп мәліметтер кездеседі. 

XIV және XVI ғасыр аралығында  көгалдың суреті еуропалық 

жазбалардың арасында табылған.  Көгал болған жерді  арам 

шөптерден тарзартып, ыстық сумен суарған.  Содан кейін 

тазартылған жерге қиылған шымды отырғызған. 

Орта ғасырларда Англиядағы өмір  аса мейірімді болмаған 

еді, сондықтан бақ өнеріне аса көңіл бөлінбеген. Ал Франция мен 

Италияның көгалдарымен салыстырғанда, көгалдардың  бет 

әлпеті аса көркем емес, гүлдердің реңі ашық емес. Ағылшын 

көзалдары қамалдардың қабырғасында пайда болды.   Алдында  

көгал  кішкентай  өріс ретінде болған, онда  рыцарлармен 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D2%AF%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D0%BD%D3%99%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D3%A9%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D1%8B%D2%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D1%8B%D2%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%8B%D1%80_%D0%B6%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%88%D2%9B%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%8B%D1%80_%D0%B6%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%88%D2%9B%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D2%93%D0%B0%D2%9B%D1%88%D3%A9%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%AF%D0%BA&action=edit&redlink=1


олардың бикештері серуендейтін болған.  Содан кейін шыммен 

қамтылған орындықтар мен  ойынға арналған төртбұрышты 

шаршы  жерлер жоспарланған. Сәнді және спорт көгадарын 

алдын ала айыра білген.  Қазіргі көгалдың бастауы  

моностырдағы бақтардан алады. 

1924 жылы бұндай зерттеулер Еуропада жүргізіле бастады. 

Британияның патшалық гольф одағы шым түзуші өсімдіктер 

жайлы зерттеу бастасын деген ұсыныс білдірді, содан кейін 1929 

жылы Белгияда зерттеу зертханасы бой көтерді. Ал 1951 жылы 

аталған зертхана Спорт көгалы Институтына айналды.  

Көгалдарға күтіп кесу жұмыстары. Тұқымдар дайындау, 

химиялық препараттар қолдану және керекті құрал жабдықтарды 

қолдануды қазіргі таңда ғалымдар зерттеу барысында. Соңғы 

жылдары арамшқптермен күресу үшін, көгал түзуге арналған 

құрылғылар пайда болуда. 

Британды көгалдар басқа көгалдардан 2 себептен 

ерекшеленеді.  Климаттың жіңішке жапырақты өсімдіктерді 

өсіруге қолайлы  болуына байланысты, оны аралдың барлық 

жерінде өсіруге болады. Қыста бұл өсімдік  кеәпән жоғалтпайды. 

Ал 2-ден көгалды қысқа етіп қияды, ол көгалға қысқы түкті кілем 

ретінде қарауға мүмкіндік береді.  

Партерді парк, сквер, алаңдардың, қоғамдық ғимараттардың 

алдында орналастырады. Ол көгалдрдан, декоративті-жапырақты 

және гүлді өсімдіктерден, жол жиектерден, кіші архитектуралы 

формалардан тұрады. Партердің көріктілігі оның 

композициясымен ғана анықталмайды, сонымен қатар оның 

қоршаған ландшафтпен үйлесімділігімен анықталады.  

 Партер жүйесінде басты бөлікті көгал алады, бірақ 

партердің көркемділігі көбінесе гүлзарларға байланысты. Әдетте, 

көгалдарда көлемі және құрамы әр түрлі бір немесе бірнеше гүлді 

клумбаларды орналастырады. Партердің орталық бөлігінде 

бассейн немесе фонтан орнатуға болады. Партерлер арқылы 

жолдар, жолжиектер,аллеялар өтуі мүмкін.  

 Партердің көлемі мен ішіні көгалдандыратын объектінің 

ауданына байланысты болады.Партерлер архитектуралық  

бақшалық ансамблде қосымша элемент болып табылады. 

Олардың қоршаған ландшафтпен үйлесілімдігі көбінесе 

ұйымдастырушы адамға байланысты болады.  



 Спорт көгалы  шағындығы көгалға өте ұқсас келеді. Осындай 

көгалдарды жасаған кезде тегістеуге төзімді  шөптесіндерді 

қолданады. Мысалға, үйбидайыктардың көпжылдық, бозот 

қызыл, суот ақ, үйбидайық өріс, жыңғылбас және (5...10 %) 

өрмелегіш калампыр қосады. Мавританды көгалдың түзілуі 

отандық тәжірибеде өте сирек кездеседі, сондықтанда оның 

құрастырылуы жайлы мәлімет аз. 

Мавританды көгалдар  – ол барлық жаз мезгілі бойы ісем 

гүлдермен, поғанмен жасық далалармен көзге түседі. Оларды 

сабағы жіңішке көпжылдық шөптерсіндерден және әсем 

гүлдейтін біржылдық гүлді өсімдіктерден түзеді.  Негізгі фон 

ретінде – аласа өсімдіктер (үйбидайық , бозот, суот ақ және 

нышанасыз). Ағылшын мамандардың ұсынысы бойынша 

шөптесіндердің арасында суот және бозот  басым болу керек . 

Өсімдіктердің құрамына көбінесе 10-15 аласа әсем өсетін 

гүлдерді қолданады, ол - ешкі мия, зығыр қызыл және көгілдір, 1-

жылдық көкнәр, ботакөздер, кларкия, тегеурінгүл, қалампыр 

қытайлық, эшшольция, гипсофилдың, иберис, нигелла, 

тырнақгүл, 1 жылдық бақытгүл, линария, беде шалғындық, 

ботагөздер, шалғындық түймедағы  және т.б.  әдетте 1-жылдық 

жасқы өсетін гүлдерде көп көңіл бөледі. Көгалдың құрамынды 

сем өсетін шөптесіндер тек 20 % болу керек. 1 м
2
 шаршы жерге 

алдын ала дайындылғын  10 г тұқымды себеді. Мавританды 

көгалдарға күтім жұмыстар жасаған кезде ерекше қиюына көңіл 

бөледі. 

Көпжылдық әсем гүлдейтін көгалмен мавриданды көгалды  

алмастыруға болады, ол сапасы жағынан кем емес, ал кейбір 

жағдайда одан да асып түседі.  Соған қарамастан көпжылдық 

көгал технологиясы жағынан ұтымды.  Қарапайым көгалдың 

фонына көпжылдық гүлдейтін, қысқы төзімді өсімдіктер 

қолданады, мысалға: супияз, наурызгүл, мускари, қызғалдақ, 

нәркес, аквилегия, қоңырау, итқызғалдақ күншығыс, маргаритка, 

түймедақ және т.б, 

Көгалдардың ерекше түрі болып топырақ бетін жабатын 

көгал деп айтуға болады, оны кілем ретінде сипаттауға болады. 

Оны түзген кезде көбінесе көпжылдық, төселіп өсетін 

өсімдіктерді қолданылады. Осындай көгалдың түрі аса 

күтімдерді қажет етпейді.  Ол бақтың декоративті бөлшегі болып 

саналады.  Көгалды түзген кезде қолданылатын негізгі 



өсімдіктердің түрі: жебіршөп, мүк, аршалар, хоста, пахизандра, 

барвинок, шайқурай, вереск, бозкілемдер және т.б   

 

Көгал түзу учаскесіне топырақ дайындау.  

 

Кілт сөздер: топырақ, бір қалыпты шарттар, қажетті еңіс, 

аралас шөптер, суоты, бидайық, топырақ құрамы, тыңайтқыштар, 

топырақты жоспарлау,тығыздығы. 

Көгалды құру жұмыстары алдында маңызды: 

- бірыңғайтелімніңнобайларын(жеке көгалдар немесе оның 

бөлімдері) аса немесе кем бірдей өсімдікпен және оныңөсіп-

жетілуініңшарттарымен (жиісоқпақтармен, қалыптасқан 

жолақшалармен, коммуникацияларменнемесежер 

бедердіңэлементтерімен) бөліп алу. 

-телімдергегеоботаниялықзерттеу жүргізу, яғни аралас шөптердің 

геоботаникалыққұрамын,оныңқоюлығын, аудан бойынша 

бөлінуін  анықтайды.  

Жердің (ащылығын, гумустың мазмұнын, нәрлі заттарды 

және басқа да агрохимиялық көрсеткіштеріанықтайды) 

сараптамасын (анализ) жүзеге асырады, топырақтың және өсімдік 

жамылғысының ауыр металдармен және мұнай өнімдерімен 

ластану дәрежесінбәр мезгілде анықтаған жөн. Содан басқа 

гидрологиялық режимді сараптайды (топырақ судың деңгейі, 

жауын-шашындар, шатыр және асфальттың жабындыларынан 

кейінгі ағын). Жер бетінің және релефтің бағасын береді. 

- аумақтың мәдени-техникалық жағдайына бағалау жүргізу: 

тастың, шұқанақтардың, томарлардың, тал-шыбықтардың, 

бұталардың, техногенді қосулардың, құрылымдардың, 

ғимараттардың болуы. Сонымен қатар бұл ретте аумақтан 

алынып тасталатындарды сілтеп кетукерек.  

- жерүсті және жерасты коммуникациялар, жұмыс үшін қауіпті 

жерлерді мінездеп және белгілеп кету керек.  

- суғару үшін ықтимал су көздерін нұсқау. 

Жұмыс басында томарларды қопсыту қажет (оларды пайдалану 

жоспарланбаса оны декоративтік мақсаттарда пайдалану). Бұдан 

әрі келтірілген тәсілдердің бірімен арам шөп-шалаң өсімдіктерді 

жою керек:  

- механикалық тәсіл – біржылдық және көпжылдық арамшөптің 

кесегімен немесе өскелең өркендерінен суырып алу. Сосын 



барлық қалған өсімдіктерді қиып тастау немесе арам шөптерді 

шөптеу керек. 

- химиялық тәсіл (ең тиімді) –өскен шөп-шалаң өсімдіктерді 

тұтас әрекеттің гербицидімен өңдеу: раундап – 0,4 – 0,8 мл/м.кв. 

Осы препарат  бірденшірімейді және өзінің әрекеті барысында 

бірнеше күн сақталады, сол себептен егісті әрбір препараттың 

ұсынылған уақытында жүргізу керек. Орташа есеппен бүркеуден 

кейінгі 3-4 аптадан кейін жүргізіледі.  

Гербицидтің ашпасын биіктігі 10-15 см артықөскен 

өсімдіктерге енгізеді. Гербицидті енгізу алдында өсіп кеткен 

шабындық шөптерді қопсытып жояды. Бұл ретте  тұтас жүйелі 

гербицидтер тал-шыбықтар мен бұталарды, соның ішінде жеміс 

өсімдіктерін де жоятынын естен шығармау керек. Гербицидпен 

өңдеу жаңа көгал отырғызуға 3-4 күн қалғанда жүзеге асады.  

Жерді қазу барысында тастарды, сүректі өсімдіктің және 

көпжылдық арамшөптің түптерін,  жердің кесектерін ұқыпты 

бөлу қажет. 

Соған қарамастан құрылыстық жұмыстарда кейде құрылыстық 

телімдерде қоқыстар үймектерімен бітеді және көбіне ол жердің 

жіңішке қабатымен себелей түсуге тырысады. Сондықтан 

газонды дайындауды осы қоқысты тазалаудан бастау қажет. 

Содан тазаланған жерді қайта қазып және көпжылдық арам 

шөптердің тамырларын алып тастау қажет. 

Қоқысты жерге көмуге болмайды. Себебі шөптің өсуіне 

жағымсыз жағдай жасалады. Мынадай жерлерде өскен өсімдіктер 

қыстан әрен шығуы, ауру бөлып өспей қалуы мүмкін.  

Жердің гранулометриялық құрамы. Ұзақ жылға төзімді көгалды 

алу үшін топырақ қабатын ұқыпты әзірлеу керек, оған үйлесімді 

ауаның ылғал өткізгіштігін, сонымен қатар су ұстағыш қабілетін, 

қолайлы шарттарды үшін топырақ микро ағзасының тіршілік 

әрекеті үшін және нәрлі заттың жетерлік сан мазмұнын 

калыптастыру керек.  

Көпжылдық газон шөптің көпшілігі тәуір өседі және 

механикалық құрамға орта жақсы жерлерде дамиды. Газон 

қоспаларда көгалдар үшін пайдалану және балшықты, немесе 

шалғынды торфты жерлерде өсімдіктер белсенді өседі.  

Топырақтың гранулометриялық құрамынан су өткізгіштік, 

өзектестік, жылуөткізгіштік және басқада физикалық қасиеттері, 



сонымен қатар жерде болып жатқан биологиялық және химиялық 

қасиеттері тәуелді болады. 

Гранулометриялық құрамнан топырақтағы жоғары қол 

жетімді құнарлы  заттар да тәуелді болады.  

Тығыз топырақтың биологиялық және химиялық үдерістің 

бағытына қарай тығыз, құрылымсыз жерлер кері әсерін тигізеді. 

Сонымен қатар жоғары сапалы көгал құру үшін топырақты 

ауаныңүйлесімдіболуы, су өткізгіштігімен, су ұстағыш 

қасиеттерімен, микроағзаның тіршілік әрекетінің қолайлы 

шарттарымен, нәрлі заттың меңгеру пішінінің зарарлы химиялық 

зат және құралымы болмағандығын сипаттайды. 

Жақсы көгалдар 0,8-1,2 г/см.куб салмақ көлемінде 

топырақта қалыптасады. Өте жұқа жиілікте  ылғал тігінен және 

бүйірінен түзілуіне ұшырайды (топырақ қатты құрғап кетеді), ал 

тығыздығы 1,2 см.кубтан асып кетсе шамадан тыс ылғалданып 

кету қаупі бар, мұндай топырақтарда төменгі сапалы көгал шөп 

қалыптасады. Көгал шөпті құруда орташа балшықты борпылдақ 

топырақ, сонымен бірге шымтезек қордалар қолайлы болады. 

Үйілген жердегі жеңіл топыраққа балшықты араластырады.  

Топырақтың құралымын жақсарту. Сазды және жабысқақ 

топырақты ірі түйіршіктелген құм (100 м.кв.ге 2 м.куб) және 

қарашірік (100 м.кв.ге 0,7-1 м.куб) енгізу арқылы сапасын 

жоғарлатуға болады.  

Құмайт және құмды топырақты жақсарту үшін қоспа 

жасайды: ауыр балшық (аумақта 1 бөлігі) және 3 бөлікте 

қарашірік. Бұл қоспаның 5м. текшесіне 3-5 кг фосфорлы ұн 

қосады. Бұндай қоспаны 5 см қалыңдықта топырақпен 

араластырмай жер бетіне жаяды, себебі сусіңгіш жүйенің 

қызметін ең соңында өзі орындайды.  

Сазды топырақты қопсыту үшін көлемді құрылыстық құмды 

пайдалану керек. 100-250 гр/м.кв мөлшерде қолданылатын 

ұнтақталған гипсті (кальций суперфосфаты) сазды топырақтың 

құрылымын жақсартуда пайдалануға болады. Құмдақ топырақ 

пен сазды топыраққа да органикалық тыңайқышты қосу керек, 

себебі құмдақ топырақты кеуекті, ал сазды топырақты борпылдақ 

етеді.  

Ауыр сазды топырақтарда топырақ құрамын жақсарту үшін 

құм (10-15 кг/м.кв.) қосады. Құмайт топыраққа шымтезек (10-15 

кг/м.кв.) қосады, ол оның ылғалдылығын жоғарлатады.  



Топырақтың ащылығы. Әкті енгізу. Көгал шөпті өсімдіктердің 

негізгі бөлігі топырақ ортасының азқышқылды реакциясында, 

ылғалмен жақсы қамтамассыз етуде және минералды заттардың 

элементтері арқылы өсе алады. Мұндай көгал шөп, шабындық 

қоңырбас, шабындық бозот, жайылымдық райграс, нейтралды, аз 

қышқылдық, сілтісі аз топырақтарда жақсы жетіледі.  

Негізгі шым түзуші шөптер топырақтың нейтралды әсерінен 

үйлесімді дамиды. Теріс нәтижеге тап болмас үшін, себу алдында 

топыраққа сараптама жасау керек, себебі шөптің жақсы өсуі үшін 

жоғарғы қышқылдық мағызды рөл атқарады. Қышқыл топыраққа 

әк төгу қажет.  

Тыңайтқышты енгізу жүйесі. Минералды тыңайтқышты 

енгізгенде құрамында азот жоқ тығайтқышты қолданбаған жөн 

(суперфосфат, калий тұзы т.б.). минералды тыңайтқышты бума 

сыртындағы көрсетілген мөлшерде жерді жыртуға 1-2 күн 

қалғанда енгізеді.  

Минералды тыңайтқышты енгізгенде көктемде кешендік - 

құрамында азот, фосфор, калий немесе үш компонентті қоспасы 

бар тыңайтқышты қолданған жөн. 

Кешендік тыңайтқышты қолданған жақсы, құрамында азот, 

фосфор және калий бар. Ол тыңайтқыштың 20-30 г/м.кв қажет. 

Балғын көң қолдануға болмайды, себебі онымен бірге арам 

шөптердің тұқымдарын енгізеді, содан көгал шөпті құруды 

бірнеше айға кейінге қалдыруы мүмкін.    

Топырақты өңдеу негізі. Көгал шөп орналастыратын 

аумақты күзден бастап дайындайды. Балшықты және басқа 

құнарлы топырақты қорда қоспамен ағаш күлі қоспасымен 

қоспасымен тыңайтады және топырақ ұшымен қазады, қоқыс 

қалдығы және көпжылдық арамшөптердің тамырынан тазартады.  

Терең сүдігер жырту немесе топырақты күздік өңдеу 

топырақтағы ұрықтарды және арам шөптердің өсуін сонымен 

қатар ылғалды сақтауға мүмкіндік береді. Алдын ала күздік 

жыртуда немесе егіс алдындағы аумақты қазуда тек оның 

тырмауышпен жұмсарту немесе терең емес қопсыту қажет. 

Осындай өңдеу тұқымның өнуіне ғана мүмкіндік беріп қана 

қоймай, топырақты көктемде дайындау уақытын қысқартады, 

ертерек шөпті себуге мүмкіндік береді.  

Жердің қазу топырақты борпылдатуға мүмкіндік 

береді, негізгі тыңайтқышты  жердің сырттың қабатымен 



араластыра отырып,  арам шөптермен және шыммен түкпірге 

қарай жылжыту, арам шөптің басуы, өсімдік ауруларының 

қоздырғышының дамуын алдын алады. 

Жерді қайта қазуда төменгі топырақ қабығы жер бетіне 

шығып кетпеуіне көңіл бөлу қажет. Жер қазуда жұмысты 

жеңілдету мақсатында қопсытқышты пайдалануға болады. Оның 

бірден-бір, бірақ байыпты кемшілігі – жұмысы төмен сапалы.  

Жердің жоғарғы қабатын 25 см терең қазбау керек. Шұрай 

қабат  10-15см кем болмау керек, спорт алаңшықтарда осы 

қабатты үлкейту  керек. Қазғаннан кейін топырақ тұнып қалу 

керек. Тұқымды күз айында себетін болса, онда кесек кесек 

топырақты бөлу жерді қазғаннан кейін 3-4 күде орындалады.  

Егіс қарсаңында топырақ өңдеу. Себу алдында топырақты 

қопсыту қажет емес, әсіресе үлкен тереңдікте. Осындай өңдеуде 

топырақпен егісті аласаруға үлгермейді. Осындай жағдайда және 

ақырғы жоспарлау негізгі нәтижені бермейді, ал тез арада кейін 

көктеудің бітуі мынадай жердің теңесуі бұзылады, онда ретсіз 

жоғарлау және төмендеу пайда болады.  

Топырақты тігінен жоспарлау. Жоғары сапалы көгалды құру 

үлкен еңбекті қажет етеді. Жасылдандыратын аумақтың биік 

сәулетін қамсыздандыруы үшін, ең бастысы телімнің тік 

жоспарларын жасау қажет. Бұдыр-бұдыр телімдерде жерді 

қырқады, ал төмендеуін ұйықтайды. Айрықша түбегейлі телімнің 

бетінің көгал үшін түзеу маңызды. Жер  бетіңің дайындығында 

жіберілетін қателерді кейін жөндеу қиын, себебі көгалдар он 

жылдан артық декоративтік қолданыстағы игерушілігінде 

болады.  Топырақ бетін түзерту күн сәулесі астында жүргізеді.  

Арам шөп өсімдіктерді жою. Жаңа көгалды жаратқанда 

бірнеше аптаға созылатын топырақтың бу астында болғаны 

маңызды. Осы агротехникалық әдісті көктемде жүргізген жақсы. 

Осы кезге телімде ештеңе өсірілмейді, ал топырақ құрамында 

болатын  шөп-шалаң өсімдіктің өсуін тұқымның қорынан 

азғыртады. Арамшөптің көктеуінің көбейіп кетпеуі үшін, телімді 

мол сумен суғарады. Арамшөптерден деген әдемі және еркін 

шымды жабынды асыралу болмайды, сыртқы топырақ қабатында 

шөп-шалаң өсімдіктің жасампаз тұқымдары өсіруге болмайды.  

Арам шөптерді жоюдың бірнеше тәсілдері бар. Біріншісі аса 

көп уақыт алады және ай сайынғы барлық жаздың  телімнің 

суғарылуымен бекітіледі. Бұл ретте кетпенді пайдаланады, ал 



кейін арам шөптерді тырмалармен борпылдатады. Үшіншісі ең 

оңай тәсіл. Жердің үстіңгі қабаты нығыздалғаннан кейін барлық 

тұқымдарға өсу мүмкіндігін беру керек, сосын тұқымды себуге 2-

3 күн қалғанда топырақты жаппай пайдаланудағы 

гербицидтермен өңдеу керек. 

 

Көгалға арналған қоспа шөптер  
  

Көгалға арналған  шөптерді негізгі екі түрлерге бөлуге 

болады: бір түрлі және аралас (әр түрлі).  Бір түрлі қоспа шөптер 

шым түзуші бір сұрыпты дақылдардан құралады. Аралас қоспа 

шөптер өсімдіктің екі немесе оданда көп сұрыпты шөптерден 

құралады. Қоспалы көгалды шабындық шөптер қоспа шөптер 

және қоспа сұрыптар болып екіге бөлінеді. Қоспа сұрыптар бір 

ғана сұрып түрінен, ал қоспа шөптер әр түрлі дақылдардан 

тұрады.  Негізінен көгалды бір ғана шөп түрінен 

(бозат,суоты,қоңырбас және т.б.) жасау ұсынылмайды,себебі 

белгілі бір климаттық немесе эдафикалық факторлар бұл өсімдік 

түріне кері әсерін тигізсе көгалдың барлығы өспей қалады. 

Қоспаның  түрі (партерлік,декоротивтік,спорттық) ең алдымен 

оның қандай мақсатта қажет екенін және жоспарланған салмаққа 

(нагрузка) байланысты болады.Ұзақ мерзімді көгал өсіру үшін 

бірін бірі толықтыоып отыратын 3-6 түрлі және сұрыпты шөптер 

отырғызу қажет. 

Тәжірбиеге сүйенсек кәдімгі көгалдарға қоспа шөптерді сол 

жердің топырақ – климаттық жағдайларына бейімделген 2-3 

дақыл түрлерінен өсірген дұрыс. 

Қоспаның құрамына өсуі және дамуы әр түрлі шөптер 

алынады. Бір ғана шөп түрінен тұратын қоспаға қарағанда 3-5 

түрлі өсімдіктен тұратын қоспа тез бейімделіп және жақсы өседі.  

Көгалды құрайтын шөптер көпжылдық және де келесідей 

талаптарға сай болуы тиіс: 

1. Шабуға төзімді болуы; 

2. Баяу өсуі; 

3. Қалың және тығыз шымдауытты түзеуі 

4. Сол жердегі климаттық жағдайларды жақсы көтеру 

5. Әрқашан декоротивті болу,яғни әдемі және сәнді болуы 

қажет. 

Мұндай өсімдікті табу қиын, сондықтанда қоспа шөптер 



өсіріліеді онда әр өсімдік бір бірін толықтырып отырады. Таңдап 

алған кезде оларды арналғанына қарай топтарғат жіктейді. 

Қазіргі уақытта сатылымда партерлі көгалға,кадімгі 

көгалға,спорттық көгалға,көлеңкеге төзімді көгалға арналған 

қоспа көгалдық шөптер бар.  Сонымен қатар мовритпндық 

көгалдарға арналған қоспаларда бар. 

Қоспалар құрамына әдетте келесі шөптер кіреді:қызыл бозат 

(овсяница красная),қой бозаты (овсяница овечья), қамысты бозат 

(овсяница тростниковая), жіңішке суоты (полевица тонкая), 

шалғындық қоңырбас (мятлик луговой),жайылымдық райграс 

(райграс пастбищный). 

Олар өте талғампаз емес, суыққа және құрғақшылыққа 

төзімділігі жоғары,ауру туғызушылармен зиянкестерге белсенді 

қарсы тұрады.  

Себу арқылы қоспалы көгал өсіру үшін 30% кем емес 

шалғынық қоңырбас, 30% қызыл бозат және 40% жайылымдық 

райграстан тұруы қажет. 

Көгалдағы өсімдіктердің негізгі бөлігі қышқылдығы аз топырақ 

ортасында (pH 6,0-6,5  максималды ауытқуы 5,5-7,5),ылғалғалмен 

жақсы қамтылған және минералдық элементтері жеткілікті 

болған жағдайда жақсы өсіп жетіледі. Осыған негізделеотырып 

көгал шөптеріне арналған физиологиялық қышқыл 

тыңайтқыштар (мысалы,сульфат аммония),олар көгал шөптерінің 

өсуін қамтамассыз ете отырып бір уақытта арам шөптердің 

шығуын тежейді.  

Шалғындық қоңырбас,шалғындық бозат, жайылымдық 

райграс секіолді көгал шөптері қышқылдылығы аз,бейтарап және 

аз сілтілі топырақта,ал қышқылды топырақта қой бозоты жақсы 

өседі. 

Көгалды өсіруге арналған шөптерді таңдағанда ең алдымен 

арам шөптермен тиісті дәрежеде бәсекелесе алатын өсімдіктер 

таңдап алынады. Шалғындық қоңырбас және қызыл бозоттың 

арнайы сұрыптары арам шөптерді шеттетеді (вытесняют). 

Қоспадағы әр шөп өзінің өсуіне қолайлы алаңдарда 

басымдырақ болады. Шалғындық шөптерге жайылымдық райграс 

немесе бір жылдық райграсты тек екі жағдайда ғана қолдануға 

болады: біріншіден,тез арада жасыл көгал өсіру үшін; 

екіншіден,эрозонды-қатерлі топырақты бекіту үшін. Бұл түрлер 

жақсы өседі,алайда,көп мөлшерде себілген жағдайда алғашқы 



жылы фитоценитикалық басымдылық көрсетеді. 

Көп жағдайда жайылымдық райграстың орнына шалғындық 

тимофеевті өсірген жөн,себебі, ол алғашқы бірінші және екінші 

жылдары қорғаныштық жасыл көгал түзеді. Сонымен қатар 

фитоценитикалық басымдылық көрсетпейди және топырақтың 

қышқылдығын азайтады,кейннен басқа шөптесін өсімдіктер 

(қызыл бозат,суоты және қоңырбас) оны шеттетеді. 

Қазіргі уақытта көпжылдық райграстың бірнеше сұрпы 

шығарылған,айырмашылығы биіктігі төмендеу және өте жіңішке 

жапырақтарымен ерекшеленеді.  

Партерлі газонға арналған қоспа шөп. Егерде партерлі көгал 

қажет болса,онда қоспаның құрамына екі компонент 

қажет:шалғынық суоттың тұқымы және қызыл бозот,қатынасы 

8:2. 

Партерлі газонға жақсы шымдауыт түзетін және шабқанан 

кейін тез өсетін дақылды шөптерді  қолданған жөн.  Олар 

таптауға,суыққа және құрғақшылыққа төзімді. шалғындық 

қоңырбас,қызыл бозат,ақ суоты,кәдімгі суоты,жайылымдық 

секілді шөптесіен өсімдіктер осы қасиеттерімен ерекшеленеді. 

Жоғарғы сапалы декоротивті көгалдар үшін әмбебап қоспа 

шөптер жақсы көрсеткіштер көрсетті: шалғындық бозат «ВИК-5» 

- 30% +  қызыл бозат «Шилис» - 30% + шалғындық қоңырбас 

«Собра» - 30% + жайылымдық райграс «ВИК-66» - 5% + суоты 

«Кроми» -5% немесе шалғындық бозат «ВИК-5» -50% + қызыл 

бозат «Шилис» -50%. Сонымен қатар келесідей қоспа шөптерді 

қолдануға болады: шалғындық бозат  «ВИК-5» -30%. 

Партерлі көгал гүлзардың негізгі бөлігі болып табылды. 

Партерлі көгал жоғарғы сапалы – ол бархатты,бір түсті,жұмсақ 

және тығыз болуы тиіс. 

Бақтарда,сквер,орталық алаңдарда,монументтер жанында 

және т.б. жерлерде шымдауыттардың бір түсті болуы керек. 

Партерлі көгалға бір текті болу үшін бір біріне өсу 

жылдамдығы құрылымы,ұқсас шөптерді қолданады.  Алайда 

жоғарыда айтылған талаптарға сай келетін екі дақылды табу 

қиын. 

Партерлі көгалға әр түрлі үйлесімділікте шалғындық 

қоңырбастың сұрыптарын қолданады. Жақсы күтілген жағдайда 

бұл көгал жұмсақ,бірдей әрі қою жасыл түсті болып өседі. 

Көлеңкеге төзімді партерлі көгал өсіру үшін қызыл 



бозаттан,қызыл және шалғындық қоңырбастан тұратын қоспа 

болады. Қышқыл топырақтарда – қызыл бозат,суоты және ақ беде 

(клевер,жоңышқа). 

Жоғарғы сапалы партерлі көгалдарға арналған қоспаның 

құрамына: жіңішке жапырақты қоңырбас – 40% + шалғындық 

қоңырбас - 30% + қызыл бозат – 30%. Партерлі көгалдарда әр 

түрлі топырақтарға арналған қоспа құрамы: жіңішке жапырақты 

қоңырбас - 50% + қызыл бозат - 50%. Құнарлығы төмен 

құмдауық топырақтарға арналған қоспа: қызыл бозат - 60% + 

шалғындық қоңырбас - 30% + жайылымдық райграс - 10%. 

Бақ-саябақка және кәдімгі көгалдарға арналған қоспа 

шөптер. Бақ-саябақка және кәдімгі көгалдар деп біз 

бақтардағы,сквер,саябақтардағы шөп жамылғысын айтамыз. 

Әдетте оларды 3 – 5 түрлі көпжылдық дақылдық 

шөптерден,кейде көпжылыдық бұршақ шөптерді – көбінде  

жорғалаушы беде. 

Бақ-саябақ көгалы көпжылдылық,көлеңкеге,құрақшылыққа 

және механикалық жарақаттарға төзімділік қасиеттеріне ие 

болуы қажет. Мұндағы көгал біртегіс болуы қажет,сондықтанда 

кесу көп жүргізіледі.  Кеінші классты декоротивті көгалдар: 

кәдімгі қоңырбас,орман қоңырбасы,қой бозаты,жайылымдық 

айграс және т.б.  

Кәдімгі көгалға арналған қоспа құрамы: қызыл бозат – 40% 

+ шалғындық қоңырбас - 30% +  жайылымдық райграс - 30%  

немесе шалғындық бозат - 50% + шалғындық қоңырбас - 25% +ақ 

суоты - 25%. Бұл қоспа шөптер күрделі жер бедеріндеде өседі. 

Күн көзі түсетін ашық алаңқайларда келесідей қоспаны 

қолданған жөн: кәдімгі суоты – 70% + кәдімгі грабенник - 30%. 

Қоршау бойында немесе төменгі жақтарда: шалғындық қоңырбас 

– 70% + қызыл бозот - 30%  

Кәдімгі көгалдарға келесідей қоспаны қолдануға болады: 

көпжылдық  райграс - 30% + шалғындық тимофеевка - 10% + 

шалғындық қоңырбас - 20% + өзгерген қызыл бозот - 30% + 

жіңішке суоты - 10%. Сапалырақ қоспа: шалғындық қоңырбас – 

40%+ қызыл бозот - 20% + өзгерген қызыл бозот - 30% + жіңішке 

суоты - 10% . 

Спорттық көгалдарға ерекше төзімді,берік шымдауытты 

шөптер қажет. Мұндай көгаалдарға келесідей шөптерді қолдануға 

кеңес беріледі: жайылымдық рейграс және шалғындық қоңырбас. 



Олар күнделікті күтімді қажет етеді. 

Спорттық және балалар алаңдарына арналған қоспалар: 

жайылымдық райграс - 50%+ шалғындық қоңырбас - 25%+ақ 

суоты - 25% немесе жайылымдық райграс - 40%+ қызыл бозот – 

30% + шалғындық қоңырбас - 30%. 

Таптауға төзімді спорттық көгал құнарлы топырақта 

келесідей қоспаны қажет етеді: шалғындық қоңырбас – 66.5% 

+қызыл бозот  - 27% +ақ беде - 6.5%. Таптауға төзімді ашық 

алаңқайлардағы көгал,құнарлығы төмен топырақта келесідей 

қоспаны қажет етеді: қой бозоты – 31% +қызыл бозот – 31% + 

шалғындық қоңырбас – 31% + ақ беде – 7%.  

Көлеңкелі жерлеоге арналған көгалдар.  

Ағаштар,бұталар,ғимараттар көгалдың жарықтануына және жылу 

режиміне әсер етеді. 

Таптауға,көлеңкеге төзімді декоротивті көгалдың қоспасы: 

қызыл бозот – 61.5% + шалғындық қоңырбас – 15.5% + кәдімгі 

суоты – 15.5% +ақ беде – 7.5%. 

Үйдің, ағаштардың, бұтлардың көлеңкелі бөлігіне себуге 

кеңес берілетін қоспа «Тень»: қызыл бозот «Медин» - 33% + 

қызыл бозот «Наполи» -  33% + қой бозоты «Памела» - 10%. 

Ылғалдылығы жоғары батпақты жерлерге арналған қоспа. 

Ылғалдылығы жоғары батпақты топыраққа, көлеңкелі жерлерге 

арналған қоспа: шалғындық бозот – 30% + батпақты қоңырбас – 

30% + орман қоңырбасы – 30% + суоты- - 10% .                                            

Еңістікті жолдарда немесе арнайы алаңқайларда 

зақымдалған көгалдарға «Спринтер» қолданған жөн: жайлымдық 

райграс «Тайя» - 50 % + қызыл бозот  «Наполи» - 20 % + 

шалғындық қоңырбас «Балин» - 20 %.  

Техногендды грунттарды рекультивациялауға арналған қоспа 

шөп. Техногендды грунттарды әсерлі рекультивациялауға 

арналған қоспа шөптер:фестололиум  - 37.5 % + қызыл бозот 

«Шилис» - 37.5 % + шалғындық бозот «ВИК-5» - 6 % + 

шалғындық тимофеевка «Ленинградская – 204»- 19 %. 

 

 

 

 

Көгал шөптерді себу  



Тұқыммен себу –көгал жаратылысындагы ең арзаны. 

Алайда,көгалды жолдарды салып және қажетті отырғызуларды 

жүргізіп болғаннан кейін ғана сепкен дұрыс.  

Көгал шөпті тұққымнан себудің артықшылықтары: 

- өсімдіктер өмірінң бірінші кезеңінен сол аумақтың табиғи-

климаттық жағдайларына бейімделеді ; 

- көгал шөптерінің қоспалары арамшөптерден және басқа да 

өсімдіктердің тұқымдарынан таза болады;. 

- қандай көгал шөпті сатып алатындығы айқын белгілі болады; 

-рулондық көгалға қарағанда себілген көгалдар ұзақ өседі  

Көгал шөпті тұққымнан себудің кемшіліктері: 

- тұқым отырғызу үшін топырақты міндетті түрде дұрыстап 

дайындап алу керек, арам шөпті жұлып тастау керек, өйткені 

олар бірінші кезеңде жайсыздық тудырады.  

- жас өсімдіктерге көп қауіп төніп тұрады (құс, айуанаттар және 

т.б.) сол себептен қосымша шаралар қолдану керек. 

- егістен кейін көгалдың отырғызылғанына бір апта өтеді, осы 

уақытта жатпай-тұрмай дұрыстап күтім жасау керек. (қырқу және 

су құйу т.б.) 

Көгал шөптерін себудің бірнеше уақыттары 

болады:көктемде,жазда,күзде тіпті қыста қардың үстіне. Олар бір 

бірімен тығыз байланысқан әр түрлі фаторларға: топырақ 

жағдайы және түрі,климаттық жағдайлар,сауру мүмкіндігі және 

тұқымның сапасына тәуелді.Көгал шөптерін себуге ең қолайлы 

уақыты –  көктем немесе ерте күз,топырақ жылы және ылғал мол 

болады. 

Сәуір – көгал шөптің тұқымының себу үшін қолайлы уақыт, бірақ 

көгалды күту кезінде қиыншылықтар туы мүмкін. 

Жазда себілген көгал шөптер баяу өседі және де бір 

қалыпты өспегендіктен ашық жерлерге арам шөптер өсіп кетеді. 

Көгалды бүкіл жаз бойы күнделікті суарылса қатты ыстық 

күндерде де себуге болады. 

Ерте күздік сеппелердің басты артықшлығы арам шөптерден 

таза болады. Арам шөптер  шықпастан бұрын астық дақылдардың 

тамыры қатайып үлгереді.Қысқа қарай тұқым сеппеген 

дұрыс,себебі тұқымның көбісі үсіп кетеді. Көгалды себуді аяз 

түспей  тұрып 45 күн бұрын тоқтауға тиіс. 



Тұқымның сапасы және оны жақсарту тәсілдері. 

Тұқымдарды алмас бұрын оның сапасына мән беру қажет. Жақсы 

тұқымдар ірі және артық қоспаларсыз болады. 

  Бірінші класс - бұл ең жақсы тұқымдар. Оларды тұқымдануға 

және селекцияға қолданылады. Екінші және үшінші класс 

тұқымдар ыкөгал өсіруге қолданылады. Тұқымдарды сақтаған 

уақытта олардың шығымдылығы 1-2% төмендейтінін ескеру 

қажет.  

       Алаңдағы көгалдық тұқымның шығымдылығын арттыру 

үшін фунгицидтармен (ТМТД 3-4 кг/т) және де басқада 

биологиялық белсенді препараттармен өңдеуге кеңес беріледі.  

      Ет және тері өндірісінің қалдықтарынан жасалатын  

биологиялық препараттар «Строл» және «Белги» . Бұл 

препараттар өсімдіктің бойын белсенді өсуін қадағалайды және 

ауру туғызғыштардан қорғайды. 

         Тұқсым себу мөлшері. Тұқым себу мөлшері әр түрлі 

факторларға тәуелді, климаттық және топырақ факторларына, 

өсімдіктің биологиялық қасиеттеріне және тұқым сапасына, 

көгалды өсіру мақсатына. 

        Себуге көгал шөбінің орта есеппен 30-50 г/м.кв. қажет. 

Жеңіл (құм, құмайтты)  топырақтарда тұқым салмағы аз - 30-40 

г/м
2
, ал ауыр (батпақты,сазды) топырақтарда- 40-50 г/м

2
. 

Нормадан асырған жағдайда себілген тұқымдардың барлығына 

қоректік заттар және ылғал жетіспегеннен әлсіз болып өседі. 

     Әр 1м
2
-ге 30-50 г тұқым себу керек. Егерде тұқымды берілген 

мөлшерден аз болса тұқымдардың шығымы аз болады және көгал 

сирек болады. Себілген тұқымның мөлшері бірінші жылы 

көгалдың қалыптасуына және өсу жылдамдығына әсер етеді.  

          Көктемгі уақытта сапалы және жылдам көгал өсіру үшін 

көп мөлшерде қолдануға болады. Ал,күзде ерте көктемгі 

сеппелерден екі есе аз болу керек. Осындай азайтудың арқасында 

тұқымдар жақсы және қысқа төзімді болып өседі.  

       Шалғынды жерлерде тұқымның себу мөлшерін 30%-ға, ал 

спорттық және партерлі көгалдарға -20% азайту керек.   

      Көгал шөптерін себу. Егістің біркелікілігі – бұл жақсы шөп 

жабындысын алудың негізі болып табылады. Қоспа шөптермен 

тұқымдар себілер алдында араластырылады. Ірі және ұсақ 

тұқымдарды бөледі,бірінші ірі тұқымдарды содан кейін ұсақ 

тұқымдарды себеді. Себуді жел жоқ тұнық күні жүргізу керек. 



Сепкен уақытта жоғарға бөлігі құрғақ,ал,төменгі бөлігі ылғал 

болу керек.  

     Себер алдында жоғарғы бөлігіне аздаған мөлшерде (15-20 г/м.) 

кез келген комплексті тыңайтқыштарды салуға болады.  

    Тқұымды топыраққа енгізу. Тұқымды тереңге енгізіп қажеті 

жоқ,тек топыраққа еніп тұрса жеткілікті. Тұқымды енгізу 

тереңдігі 0,3-1,5 см. Тұқымды енгізгеннен кейін тырмалау керек. 

     Сеппелерді мульчерлеу. Себілген тұқымдарды жел ұшырып 

немесе құстар шұқып кетпеу үшін биіктігі 1,5-2,0 см болатын бір 

қабат топырақпен немесе шымтезекпен жабу керек. 

    Себу жүргізілгеннен кейін оны арамшөптер қосылмаған 

қарашірікпен немесе шымтезекпен мульчерлеу керек. Бұқ 

тұқымдардың тез өсіп шығуын қамтамасыз етеді. 

Себілгеннен кейін мульчерлеу сапалы көгал алудың тиімді 

және әсерлі әдісі болып табылады. Ең жақсы көрсеткішті екі рет 

мульчирлегенде алуға болады,ол кезде бірінші рет 

мульчирлегеннен кейін топырақты тығыздайды және әр 

мульчидің қабаты 0,5 см болу керек.  

Суғару. Көгал себудің ең соңғы шарасы – суғару. Оны тек 

кешке суғару керек, себебі, буланған су шөпке кері әсерін тигізу 

мүмкін.  Сепкеннен кейін және өскіндер шыққанға дейін  

топырақты ылғалды болған дұрыс. Алғашқы айда оны күн ара 

суғару керек. 

Құрғақ және ыстық күндері өсімдіктерді күнде суғарудың 

маңызы көп. Қатты құрғақшылықта барлық өскіндер шыққанша 

күніне екі рет суғарған жөн. Күзгі уақытта себілген тұқымдарды 

көп суғарудың қажеті жоқ егер жаңбырлы болса,ал герде құрғақ 

болса кешкі уақыттта суғару керек. Су топырақтың 10-15 см 

тереңдігіне дейін жету керек. 

Тамыр жүйесі қатайғанға дейін жас көгалды ұқыптап күту 

керек. Автоматталған тамшылап сеуіп суғарғаратын қолданған 

жөн. Бұл жағдайда топырақ шайылмайды. Салқын күндері 

жылытылған сумен суарады. 

Бірінші шабу жұсмыстары. Шабынды шөп 6-7 см болған 

кезде алғашқы кесу жүргізіледі. Негізінен шөпті 75 мм болғанша 

тиспеу керек, ал кейін сол шамаға жеткенде көгал біркелікі болу 

үшін кеседі.   

Бірінші  шабуды шөп 10 см-ге жеткенде жасалады. Әр 

шабылған шөп 3см кем болмауы керек. 



Жаңа шөп шабындыларына алғашқы 2-3 есуді қолмен 

жүргізілген жөн, себебі шымдауыттары әлі қатаймаған.  

Бірінші кесуді  шөп 12-15 см және құрғақ күні жасайды. Кесілген 

шөпті топырақ бетіне қалдырады,оның қалдықтары органикалық 

заттар болып қалады.  

        

Орамды көгалды төсеу [:] 
 

Орамды көгал -  ол барлық нақты агротехника шараларын 

орындалу барысында өсірілген  тірі шымды көгал.  

Эрозиялық үрдістердің әсерінен қатты зақымдануынан 

болған жерлерді, спорт алаңдарын, бөктердің топырақ 

жамылғысын қалпына келтіру барысында шалғынды шым орны 

толмас болып келеді.  

Қазіргі таңда көгал түзу шымды тасымалдау әдісі кеңінен 

қолданып келеді, яғни көгал болатын жерге алдын ала  қиылған 

шымды әкеліп төсейді. Ол шөптесін өсімдіктерге жақсы 

бейімделуді және әсем өсуге кепілдік береді. 

Шымдау әдісін қолданады: 

- жаңа және спортты көгалдарды жөндеген кезде. 

- Гүлзар мен гүлкөмбе маңында, саябақпен,скверлерде, ескі 

шымды жамылғысы бар жерлерді жөндегенде және жаңаларын 

қалыптастырғанда. 

- Асвтокөлік  және теміржол жолдарын жасағанда, 

гидротехникалық құрылғыларды жасағанда  шымдау 

қолданылады. 

- Заулім үйлерді және кеңсе маңында жоғары сапалы  көгал 

жамылғысын жасағанда  

-  Кезкелген түрдегі шымды жамылғыны тез арада түзгенде және 

жөндегенде 

Орамды көгалдың кемшіліктері: 

- шымды төсеген кезде топырақ бетін жақсылап жинау керек 

арамшөптерді құрту, топырақ бетін тегістеу керек, сол арқылы 

шымды нақты төсегенде ауа қалдықтары қалмау керек. 

- Топырақтың беткі қабаты шымның топырақ құрамна жақын 

болу керек.  

-   Шымды төсеу уақыты тез арада жүргізілу керек,  сатып 

алғаннан кейін оны ұсынылған мерзімде  төсеу керек, 



-. Шымды төсеу өте күрделі үдеріс болып табылады, ғяни олар 

ауыр орамдарға оралған 

-  Шымның бағасы тқұымдардың бағасынан айтарлықтай қымбат  

Мынадай шымның өскен жері (жер, ылғалдылық, 

жарықталғандық және т.д.) шарттары келешек көгалдың өсіп-

жетілуінің шарттарына деген жақын болу керек.  

Шымның қабаттары 1м
2
 тан кем болмау керек және 2м

2
 аз 

болмауи  керек.  Әдеттегідей шымның өлшемі 0,4/2м немесе 0,8 

м
2
  шым тегіс, бір түске боялған және бос жерлері болмау керек.  

Егер шым ұзақ уақыт қиялмаса, онда ондай шымды төсемес 

бұрын тексеру керек, себебі шөп асында көптеген кішкентай 

арамшөптер мен киіз болуы мүмкін.  

Шымның төменгі қабаты жақсы топырақтан тұру керек, балшық 

және құм емес. Топырақта тастар кездеспеу керек және оның 

пішіні барлық ұзындық бойында біркелкі болу керек. Жақсы 

шымның белгісі ретінде жақсы дамыған астықты тамыр жүйесі, 

олардан шым құрылады, оны кескен кезде ақ тамыршалар көріну 

керек.  Егер оны бір шетінен ұстап қақса,Жақсы шым үгілмейді 

және жыртылмайды. 

 Шымның өсуі табиғи жағдайда болғандықтан, одан өнім алу тек 

20 айдан  соң ғана болады. Бірақ осындай технология арқылы 

шымдардың тамыры жақсы дамыған, қоршаған ортаның 

қолайсыз жағдайына төзімді, әртүрлі стресстерге төзімді болып 

келеді.  Шымның негізгі бөлігі ретінде жақсы дамыған астықты 

өмімдіктердің тамыр жүйесі болып табылады. 

 Орамды көгал принципы болып өнімсіз жерде  ауыспалы шым 

жабындылардың құрылуы(0,02 еністікте).  Топырақ бетіне 

қоректік субстрат төсейді.  Осындай жамылғыны кесіп,  

орамдарға және пакеттерге түзеді.  Өнімді қабаттың қалындығы 

7-8 см ғана құрауы мүмкін.  

Тауарды шымның жасы  оған қолданылған технологияға 

және қолданылған шөптерге байланысты болады. Ол 4 айдан 4 

жылды құрайды.   

Жақсы дамымаған шымды кесуге болмайды, себебі ол 

шымның құртылуына әкеп соғады. Оған кейін қымбат болатын 

күтім шараларын қолдануға тура келеді.  

Жоғры сапалы шымды түзген кезде  арамшөптерге төзімді 

көгалды шөптер қолданады.  Арамшөптердің көптеген түрлерін 



шеттетін дайын көгалды түзгендегі өсімдіктерді қолданады, 

мысалға, шалғынды қоңырбас және қызық бозот. 

Кім тез нәтиже алғысы келеді, оларға  көгалдың жартылай 

дайын өнімі жақсы келеді.  

Шымды көгалдың бірден – бір жақсы қасиетінің бірі болып,  

құрамында арнайы  шалғынды қоңырбастың болуы. Осындай 

шым қте жоғары сапалы болып келеді, жоғары сапалы өнім алуға 

болады.   Осындай материалдармен құрылған көгал ерекше 

сәндікпенде ерекшеленеді және қызметі де жоғарлайды.  

Келесідей қасиеттері болады: өте жоғары қысқа төзімділігі, 

ұзақмерзімділігі, қапырыққа төзімділігі,  тегістеуге төзімді, 

өзімен өзі қалпына келетін қасиеті жоғарлайды.  Кемшіліктің бірі 

ретінде алғашқы жылында салыстырмалы нашар дамуда айтуға 

болады, яғни тыңайтқыштерға мұқтаж болуы, ақұнтаққа әсері, ол  

көлеңкелі жерлерде қоғырбастың қолдануын төмендетеді.  Ал 

қызыл суот негізінде құрылған  кқгалдыі сапасы нашар болады, 

эрозияға қарсылығы, сәнді мағынасы  мөмендейді. Осындай 

зақмдалу кезінде көгал  қалпына келуі ұзақ және өзіне көп өмір 

сүрмейді.  Айта кететін болсақ суот негізіндегі көгал 

тасымалдауға ыңғайлы және күтім жұмыстарына талапсыз болып 

келеді.  Суоты шым кесу кезінде төзімділігі аз, сондықтан да кесу 

кезінде айтарлықтай жоғалтулар болады. 

Шымның өсу жерінде оны арнайы шымкескінтермен несесе 

қолымен кеседі.  Оның мықтылығына байланысты жолақтар ені 

25-30см, ал ұзындығы 30-90см, қалындығы 2-5см болады.   

Шымды тасымалдау кезінде қатар - қатар несес орам- орам 

ретінде, шөпті шөпке топырақты топыраққа етіп орналастырады. 

Шымды сатып алудан бұрын, шым қабаттарын қайда қай 

жерге отырғызатынын ойластыру керек.  Сатып алудан кейін 

шымды төсенішті 3 күнде төсеп үлгеру керек. Әдеттегідей 

шымды төсенішті бірнеше  қатар етіп 2-3 қабатта сақтайды. Ал 

басқа жағадайда шымды көлеңке жерге қойып, мезгілмен суару 

керек. Егер шымды ұзақ уақыт сақтаса, онда ол көгал құруға 

жарамсыз болып қалады.  

10-15 мамыр мен 15-31 тамыз аралығында орманлы –

шалғынды жерлерде ылғылды ауа райы болғанда жүргізеді.  

Жазда ауа райы құрғақ болғанда үзіліс жасайды (15-25 шілде).  

Ал орманды –дала зонасында шымдау көктем-жазда және күзде1-



15 мамырдан 15 шілдеге дейін және15 тамыздан 15-30 тамызға 

дейін. 

Шөптесін қабаттарды жазда құрғақшылық болғанда төсеуге 

болмайды. 

Шымжы қабатты ашық жылы күндіз жасайды, яғни топырақ біраз 

кебу керек.  Ерте көктемде көгалға тұрақты суару керек, егер 

суару болмаса тамыр жүйесіне зақым келіп өліп қалуы мүмкін. 

Ең жақсы нәтиже шымды қабаттарды алғаннан кейін алғашқы 36 

сағатта болады.  

Әрбір пласты мұқият тексеру керек, онда армшөптер болуы 

мүмкін. Оралып өсетін өсімдіктерді тамырымен бірге жою керек. 

Егер арамшөптер тым көп болса , онда пласты қолданбаған жөн.  

Шөптесін пласттарды бірден қолдануға болады, бірақ 

қолданбас бұрын топырақ бетін тегістеп ауыр жұмыс жасау 

керек. 

Топырақты көгал отырғызуға арналған топырақ ретінде дал солай 

дайындайды.  Орамдарды шахмат қатарында орналастырады, олр 

бір – бірімен араласып кетпей керек.  Ерекше көңілді қиялысу 

жерлерге бөледі, шеттерін бірінің үсіне бірін қойып, жерге 

итереді.  

Пластарды төсегенде шым жақын  орналасқан жағынан 

бастайды. Бір пласты төсегенде оны тығыздайды. Егер шұқұр мен 

дөңдер пайда болса, онда күрекпен сол жерді абайлап кетереді де 

керекті топырақты алады немес салады.  

          Участокте кілемді көгалдарды қолданғанда оларды 

орамдардан итеріп айналдырып төсейді.  

Әрбір  пласт келесі пластқа қатты жанасып тұру керек. 

Әрбір қатар бүтін пласпен  несесе оның жартысымен жалғасу 

керек.  Кішкентай қалдықтарды бос орындарды жабуға 

қолданылады.  

           Көгаладрды төсеген кезде шымдардың үстінде немесе оған 

арналған орындарда тұрмау керек.  Аяқ астына тақтайшалар 

төсеген жөн.  Егер орамдарды  арбамен әкелсе, онда арба ауыр 

болмау керек және доңғалақ астына тақтайша салған жөн.  Егер 

олай жасалынбаса , онда көгал бетіне іздер қалуы мүмкін.  

Топырақ негізін дайындаған соң, топырақты қопсытып, оны 

ылғалдандыру керек.  Ашылған орамды мұқият қатарда барынша 

түзу етіп орналастырған жөн. Келесі қатарды төсеу үшін ағаш 

тақтайшаға немесе  алдынғы қатарда орналастырылғын 



төсенішке тізерлеп салады, сол арқылы көгалдар зақымданбайды.  

Орамдарды бір-біріне барынша тығаз орналастуру керек. Егер 

көгал тегіс және біркелкі көрінбесе, онада топырақ бетін тегістеу 

арқылы қайта төсеу керек.  Саңылау болған жерлерді орамнан 

қалған қалдықтарды өткір пышақпен кесіп орнын толтырады.  

Топырақта су фильттрациясы  тездетілуі және  топырақтың 

қоректі заттарын жоғалтпау үшін 5-8 см қалындықта шеттеріне 

оларға саз төсейді де, органикалық және минералды 

тыңайтқыштарды салады. Содан кейін 8-10 см қалыңдықта 

қоректі топырақ салып оны тағаздайды. Шымды тығыздау 

кезінде екі қабат етіп орналастырады: астынғы – шөптерін астына 

қарай, екіншісі шөптерін үстіне қарай. Осындай тәсіл арқылы су 

тоқтатушы қасиет арттырып, жақсы шымды қабат түзіледі.   

Шымды төсеу дәрежесін тақтайшалар мен планкалар 

арқылы бақылайды. Тақтайшалар жоспарланған биіктікте шаршы 

бұрыштарында бекітіледі. 

Тамырлармен топырақта жақса байланыс болу үшін оларды 

тақтайшалар арқылы тік тұрып тығыздайды.  Тағы көгалды 

тегңстеуші машинамен (70кг) тегістеуге болады.  Егер сіз 

пластың шетін кездейсоқ көтеріп алсаңыздар, оны түзетіп 

тегсітеу керек. 

Шымдаудың ең жақсы технологияларының бірі болып,  

араласқан шөптесін жамылғы. Ол қабаттан тұратын шөптесін 

қатарлар, олардың арасында көгалға қажетті өсімдіктердің 

тұқыцмы енгізілген.  

  2003 жылы бұндай чех технологиясы арқылы жазға мезгілде 2-3 

тәулік ішінде жасыл жамылғы түзуге мүмкіндік берді.  

Технологияның сипаттамасы келесідей орындалды:тұқымыбар 

қабаттарды  әлсіз тыңайтқыш ерітіндіге салып, тұқымдардың 

өскін берген кезінде оларды еністікке төсеп,0,5-1,0 см етіп бетін 

шірітіндімен жауып тастаған және астынан тақтайшалармен 

бекіткен. Содан кейін суаруды жалғастырған.  Тұқымдар 

жылыжай ісерінде өседі, бойына ылғал сақтап, эрозияны 

болдырмайды,ультракүлгін сәулелерден қорғайды және т.б 

қасеттерге ие болады. 

Шымды қабаттарды төсегенен кейін қатар аралықтарын 

мульчамен жабады, сол арқылы қатарлар бір –бірімен тез 

жанасып кетеді.  



 0,5-1,0 см қабатта шірінті субстратымен жабындайды, ол  

неғұрлым жақсы нәтиже алу үшін.  Шымды төсегенен кейін оған 

шірітінді себеді және тырнауышпен ішкі жағын тегістейді.  

Осындай шаралардан кейін шымның сапасаы өте жоғарлайды 

және тамыр жүйесі жақсы дамиды. 

Бірінші екі апта көгалды қарышты су себеді,  суару кезінде 

өсу стимуляторлары қолданылады.  осындай көгалды көгалды 

қоректік заттармен  және тыңайтқыштар байыту керек: 

нитроаммофоской, диаммофоской, селитра. 

Егер ауа райы құрғақ болса, онда бірнеше күн суару керек. 

Содан кейін тамырлардың  жақсы бекітілуін сабақтарды тартып 

тексереді. Егер сабақтар үзіліп қалса, онда  тамырлар жақсы 

бейімделген. 

Орманды көгал 2 жұмада толықтай бейімделеді, яғни оның 

үстімен жүруге болады. Содан кейін күтім жұмыстар 

отырылғызған көгалдар секілді болады. 

Шымды жамылғының күтімі  көгалды шөптер отырғызу 

тәсілімен құрастырылған көгал секілді. 

 

Көгалды күту іс-шаралары  

Көгалды күту - қаңтар, ақпан. Қысқы уақытта көгалды аса 

көп күтімді қажет етпейді. Алғашқы аяздардан кейін олар қысқы 

тыныштыққа түседі. Бұл уақытта көгалды көп қозғауға болмайды 

және қар қалыңдап түскенге дейін баспаған жөн. Салқын уақытта 

көгалға салмақ түссе көгалды зақымдайды. Сонымен 

қатар,салмақ түскен уақытта зақымдлған өсімдік жасушалары әр 

түрлі аурулардың көзі болуы мүмкін. Егерде көгалға қыста 

салмақ түсірілмесе және күзде тыңайтқыштар енгізілсе онда 

қарлы аяздар көгалға зиянды әсерін тигізе алмайды. 

Күл жылыған уақытта қардың бетіне мұзды қабыршықтар 

пайда болады,оны міндетті түрде жарып отыру керек. Себебі,мұз 

қарға қарағанда ауа өткізбейді және соның салдарынан 

көгалдарға оттегі жетіспей қалады,осы себепті де көгалдың 

батіне мұзайдын жасап немесе көп мөлшерде қар төсеуге 

болмайды. 

Наурыз айындағы көгалды күту шаралары. 

Әлі де болса құрғамаған көгалдың үстімен жүруге 

болмайды. Көлшіктер пайда болмауын қадағалаңыз. Ауыр 



топырақты аумақтарда дренаж орнату керек.  Егерде дренажда 

болмаса суды кетіретін басқа да әдістер ойлап табыңыз. 

Сәуір айындағы көгалды күту шаралары. 

Топырақ беті құрғаған уақытта көгалды жөндеу жұмыстарын 

бастауға болады. Егерде көгалыңыз 1 жасқа дейін өспеген болса 

және де көлемі аз болса кесетін тырмауыштармен  ғана жөндеуге 

болады.  Ал егерде көгал толықтай шабындық шөптерді құраса 

онда арнайы техникасыз көгалды жөндей алмайсыз.Көгал 

вертикутациясы – бұл көктемгі міндетті процедура болып 

табылады.  Бұл процессте көгалдың ауа өткізбейтін жіне 

тамырларға қоректік заттар мен суды өткізбей тұрған беткі 

бөлігін кеседі. Жұмыстарды бітіргеннен кейін міндетті түрде 

үстінен тырмалау керек. Вертикутацияны құрғақ күні және 

құрғақ топыраққа жүргізу керек. 

Мамыр айындағы көгалды күту шаралары. 

Көгалды кесу жұмыстары. Бірінші кесуді шөптер 7-8 см болғанда 

көгал кескішті 5 см биіктікке келтіріп кесу керек. Көгалды 

ардайым суаруды және  әр  5-7 күнде кесіп отыру керек. 

Суару сирек бірақ молынан суару керек. Мамыр айында 

көгалды қоректендіру- комплесті минералдармен (2-3 ай) 

жүргізіледі. 

Маусым айындағы көгалды күту шаралары. 

Жазғы негізгі жұмыстар ол – көгалды кесу және суару. 

Көгалды кесу. Көгалды кесу (қырқу) үшін өткір көгал 

кескіштермен жүргізеді. Кесуді әр5-7 күнде жүргізеді. 

Көгалды суару. Әр кесуден кейін барлығына суару жұмыстары 

жүргізіледі. Суды буланудан сақтау үшін кешкі мезгілде суарады. 

Маусым айындағы көгалды күту шаралары. 

Кесулер ,суару,арам шөптермен күрес,көктемгі комплексті 

тыңайтқыштарды енгізу. 

Көгалды пайдалануына қарай тығыздала береді. Соның 

салдарынан тамыр жүйесіне ауаның баруы қиындап топырақтың 

беткі бөлігінде улы қышқылдық газдар жиналады. Ол өсімдіктің 

өсуін және дамуын тежейді. Оптимальды ауа айналымын ұстап 

отыруы үшін – аэрация жүргізу керек. Әр мерзімде әр түрлі 

болуы мүмкін, ол топырақтың тығыздалуына байланысты. 

Көгалдың барлық жеріне жасау міндетті емес, тек, қатты 

тығыздалған жерлерде жүргізуге болады. Маусым айы жылдың 

ең ыстық мезгілі.  



Тамыз, қыркүйек айындағы көгалды күту шаралары. 

Күн сәл салқындай бастайды да көгалды жөндеуге қолайлы 

уақыт. Тапталған шөптерді алмастыруға болады.  

Қыркүйек айында көгалдың жағдайын қадағалау керек. 

Фунгицитпен профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. 

Қазан айындағы көгалды күту шаралары . 

Күнделікті кесу жұмыстарын жалғастырамыз. Судың балансын 

реттейміз. Көктемгі комплексті тыңайтқыштарды енгіземіз.  

Көгалды күзе дайындау уақыты. Негізгі іс- шаралар фосфорлы – 

азотты тыңайтқыштарды енгізу. Олар өсімдіктің суыққа және 

ауруларға төзімділігін арттырады. 

Қараша айындағы көгалды күту шаралары. 

Көгалды соңғы рет кесу. 

Көгалды қысқы уақытқа кесудыің маңыздылығы зор. Оны қыс 

бойы 1 см өсу керек екенін есепке алған дұрыс. Қар түспес бұрын 

көгал шөптің биіктігі 5 см болу керек. Тым ұзын болса үсіп 

кетеді,ал қысқа болса ауа жеткіліксіз болады сондықтанда 

берілген мөлшерден кем немесе артық болмаған дұрыс. 

Кесу – көгалды күтудің негізгі шараларының бірі,көгалдың тек 

әсемдігін ғана емес сонымен қатар арам шөптерге қарсы күрес 

жүргізудің бір тәсілі. 

Кесуді белгілі шарттарға сүйене отырып жасау керек: 

1. Әрқашан өткір пышақты көгал кескіті қолдану керек; 

2. Бірінші кесуде 6-8 см төмен етпей жасау керек; 

3. Көгал шөптері тамыр жүйесін белсенді дамытады,ол үшін 

оған тек су мен минералдық заттар ғана емес күн көзінің 

энергиясыда қажет. Сол себепті оларды тым қысқа қылып кеспеу 

керек. 

4. Әр кескен кезде Әр кескен кезде шөпті 3-4 см етіп кеседі. 

5. Шөп құрғақ кезде кесу керек. 

6. Көгалдың өсіп кетпеу үшін арнайы бордюрлар салған 

дурыс. 

7. Кеске кезде шөп жинағыш кескішті пайдаланыңыз. Ыстық 

және жаңбыр аз болатын аудандарда кесілген шөп қалдықтарын 

2-3 күннен кейін тырмамен жинау керек. Қазіргі уақытта 

мульчирлік шөп кескіш көп қолданылады. Онда кесілген шөптер 

ұсақталып көгалды тыңайтқыш ретінде қалдырылады. Мұны 

құрғақ климатты аудандарда қолданған тиімді.  



   Суару –  көгал өсіруде ең маңызды шаралардың бірі болып 

табылады. Суару мөлшері табиғи-климаттық жағдайға және де 

жүргізілген шаралардың санына байланысты,себебі 

кесу,себу,қоректендіруден кейін міндетті түрде суару керек. Кесу 

жүргізілгеннен кейін суарылса ол көгалды тез 

қалыптасуына,қанық түсті және жаңаруына септігін тигізеді,ал 

қоректендіруден кейін суару енгізілген қоректік элементтердің 

жібіп тамыр жүйесіне дейін жетуін жылдамдатады. 

Көгалды кешке суару керек. Күндіз суарылса күннің 

әсерәнен қатты булану болады. Мөлшерден тыс суарудың қажеті 

жоқ,себебі,кейбір шөптер қатты ылғалдылықты көтермеуі 

мүмкін. Таулы жерлерде тамшылап суарғыштарды қолнаған жөн. 

Мульчирлеу—көгал бетіне жұмсақ,құнарлы топырақты 

үлестіру. Оның мақсаты— біркелкі емес топырақты тегістеу. 

Мульчерлеуге арналған әр компонент құрғақ және жұмсақ болу 

керек. Сазды топыраққа араналған рецепт: құмның 5 бөлігі, 3 

құнарлы топырақ бөлігі және шымтезектің 2бөлігі.  

Құмдақты тпырақтарға — 4 шымтезек бөлігі, 4 құнарлы топырақ 

бөлігі, 2 құм бөлігі. Мульчирлеуді көгалды кесіп тазартқаннан 

ейін күзде жүргізеді. Көгал үстіне  2-4 кг/м
2
 болатындай етіп 

біркелікі қоспаны төзеңіз.  

    Көгалды қоқыстан тазалау су және ауа айналымын жақсарту 

үшін жүргізеді. Көктемде қар ерігенде,жазда көгалды 

қысқартқанда, күзде жапырақ түскенде тазалайды. Тырмалар 

немесе көгалды сорғыштар пйдалуға болады.  

          Сапалы, тығыз және жұмсақ көгал тек  үш – бес жыл жүйелі 

және жақсы күтім жасалғаннан кейін ғана өседі. 

Желтоқсан айындағы көгалды күту шаралары. 

Алғашқы аяздардан кейін көгал қысқы тынштық күйге 

түседі. Көгалға түсетін интенсивті салмақты азайту керек. 

Көгалдың үстімен тек қар 20 см кем болмаса ғана жүруге болады.  

Көгалға күтім жасау, бұл климаттық және топрырақтық 

факторлардың өсімдіктерге кері әсерін азайтып оларға  өсу үшін 

қолайлы орта жасау.  Өсімдіктерге жеткілікті ылғалмен,қажетті 

қоректік заттармен және ауа айнылымы жақсы болумен 

қаматамасыз ету керек,яғни көгалдың өсіп өнуіне қолайлы орта 

жасау. 

  

 



Көгал шөптің түрлері 

Қазіргі кезде көгал шөптің көптеген түрлері бар, арнайы 

дүкендерде кездеседі. Арнайы қоспалармен сатылады. Қоспалар 

көгал шөптердің жақсы өнуі үшін ауа райының құбылмалылығы 

мен жағдайдың өзгеруіне тұрақты болу мақсатында жасалады. 

Ең жақсы нәтижеге жету үшін көгал шөптің бес түрін 

қолданған дұрыс. Көгал шөпті дұрыс таңдау жартылай жетістік. 

Ең көп тараған түрі бидайық, жайылымдық, бозат суыты. 

Көгал шөптердің әртүрлі пропорциясы көгалдандырудың 

жоғарғы сапада болуымен қатар тұрақтылығына кепілдеме 

береді. 

   Шалғындық қоңырбас ылғалданған жерлерде жиі қолданылады. 

Мұндай сортты шөптер осындай әдіске қалыптасқан. Дегенмен, 

сумен суғаруды қажет етпейді, мұндай байқауда (сынақ) 

көгалдандырудың ешқайсысы шыдамсыз. Тағы бір пайдалысы 

қоңырбас (мятлик луговой) қатты аязда шыдамдылығы, климаты 

суық елдерде танымал. 

Көгал шөптің тағы бір түрі – жайылымдық райграс. Бұл шөп 

құрғақшылықты көтермейді. Мүмкіндігінше көгалды жиі 

суғаруға тура келеді (егілген райграспен бірге). Бұл тұқымды 

себуде ауыр топырақ жарамайды. Негізінде – талғамсыз түрдегі 

шөп. Біраз талғамсыздығы төмендеу шөп – бозат. Тіпті жаман 

топырақта және жиі суғару қажет етпейтін – мұндай көгал өседі 

де өнеді. Әрине, сіздің көгалды шөбіңіз әсемде әдемі болу үшін, 

тіпті мұндай шыдамды шөпті мүкіндігінше қажетті үлгіде күту 

керек. 

Суоты (полевица) сабақты өте қарапайым шөп емес. Жатып 

өсетін өзінің сабағы мен арам шөптерді өсірмейді және 

жайылады, тез тарайды. Бірақ бұл шөп, тағы басқа шөптер 

сияқты барлығы жалпы жиі суғаруды қажет етеді және 

құрғақшылықты көтермейді. Көгал шөпті таңдауда шөптердің 

таңдаулы құрамының түрлеріне байланысы өз участоктарын 

соған дайындығында жасалған жағдайында.Сол кезде көгал шөп 

бір қалыпта өседі және жетіледі.  

        Өркенді суоты  (Полевица побегоносная) ерекше шөп. Ол 

төсеме өркендерінің көмегімен көбее отырып арам шөптерді 

жояды. Алайда,ол әрқашан суғаруды талап етеді және 

құрғақшылыққа төзімсіз. 



        Барлық көгалдардың ішінде ең көркемі партерлі көгал болып 

табылады. Жабыны тегіс әрі жұмсақ болып келеді. Бірақта 

партерлі көгалды үнемі күту жұмыстарын жүргізу қажет. 

   Көгал шөптерінің класификациясы. Олар келесідей: бір 

жылдық,екі жылдық және көпжылдық шөптер.  

Бір жылдық шөптер бірінші жылы дамудың барлық 

сатыларынан өтеді. Тұқымдары пісіп жетілгеннен кейін оның жер 

асты және жер үсті мүшелері құрысады (отмирают) қалады.  

Мұндай шөптерге біржылдық райграс, біржылдық қоңырбас және 

т.б.  

 Екі жылдық шөптер бірінші вегетациялық кезеңде тек 

вегетациялық мүшелері дамиды – тамыры,сабағы,жапырағы. 

Ал,жеміс беретін өркендері,жемісі,тұқымы тек екінші жылы ғана 

дамиды. Тұқымдары піскеннен кейін екі жылдық өсімдік 

толығымен құрысады.  

Көп жылдық шөптер тұқымы піскеннен кейін бір жылдық және 

екі жылдық шөптер секілді өлмейді,керісінше көп жылдар бойы 

өсіп тұрады. 

Көгал шөптердің ең көп түрі – көпжылдық астық дақылдар.   

 Күрделі қоспа шөптер үш ярустан тұрады. Жоғарғы яруста 

жарық сүйгіш шөптер өседі. Оларды жоғарғы деп атайды. 

Олардың сабақтары және жапырақтары ірі (биіктігі 100 см және 

оданда көп),өрескел болады жіне олар аз бұтақтанады. Бұл топқа: 

бидайық, қылтанақсыз оты, түлкіқұйрық шалғынды, жоғары өсіп 

тұратын арпа, көк жоңышқа. 

Күрделі қоспа шөпте төменгі ярусты төменгі шөптер 

өседі.Олардың сабақтары биіктігі 50-70 см жіңішке, 

жапырақтары жұмық. Төменгі шөптерге: Шалғындық қоңырбас, 

қызыл бозот, кәдімгі және ақ суоты,ақ беде (жоңышқа) және т.б. . 

Ортаңғы шөптер жоғарғы және төменгі ярустың арасындағы 

бөлікті,яғни екінші яруста өседі. Олардың сабақтары үлкен 

генеративті болып келеді. Шапқаннан кейін олардың көбі тез өсіп 

жақсы бұтақтайды. Бұл топқа: жайылымдық және көп гүлді 

райграс, шалғындық бозот, шалғындық тимофеевка, сары беде 

және т.б. 

Барлық шөптер сәнді көгалды жасауда қолданылады. 

Шалғындық көгалдарда бұршақ тұқымдасты шөптерді де 

қолданады.  



Көгалды құрайтын шөптердің маңызды белгісі – 

вегетациялық жаңару немесе түптену.    

Түптену түріне және тамыр жүйесінің дамуына байланысты 

астық дақылды көгал шөптері келесідей топтарға бөлінеді: тамыр 

сабақты шөптер (корневищение), болбыр бұтақты 

(рыхлокустовые), плотнокустовые, корневищно-рыхлокусловые. 

Көгал жасаудағы ең көп тараған шөп түрлері: шалғындық 

қоңырбас,жайылымдық райграс,қызыл бозот,қой бозоты,өркенді 

суоты. Сапалы көгал алу үшін бұл шөптердің өздеріне тән 

қасиеттерін пайдална отырып белгілі мөлшерде араластырып 

өсіруге болады.  

Шалғындық қоңырбас (Мятлик луговой-Poapratensis L.) – 

тығыз шымдауытты құрайтын тамырсабақты өсімдік. Ылғалды 

жерлерде өседі. Топраққа аса талғампаз емес, алайда,жоғары 

қышқылдылықты ұнатпайды. Қосалқы қоректік элементтерді тек 

тамырында ғана емес сонымен қатар жер асты өркендеріне де 

жинайды, сол себепті де суыққа төзімді. 

Көпжылдық немесе жайылымдық райграс (Райграс 

многолетний или пастбищный-Loliumprenne L.) –  тез өсетін 

(әсіресі суғарылғаннан кейін) тығыз шөп жабындысын құрайтын 

болбыр бұтақты өсімдік (рыхлокустовые). Құрғақшылыққа 

төзімсіз. Ылғалды жерлерде жақсы өседі,ауыр топырақта өсуі 

қиындау болады. Спорттық көгалдың негізгі компоненті болып 

табылады.  

Қызыл бозот (Овсяница красная – Festucarbra l.). Көгалды 

қоспа шөптерде оның тамырсабақты түрлері қолданылады. 

Топырақ-климаттық жағдайларға талғампаз емес,тіпті қоретік 

заттар және ылғал жеткіліксіз жерлерде де өсе береді.Қызыл 

бозоттың әр түрлі сұрыптары «проблемалық» алаңдарындағы 

көгалдың негізгі компоненті болып табылады. 

Өркенді суоты (Полевица побегоносная – 

Agrostisstolonifera) – өркендерінң көмегегімен тез өседі. Олар 

саздақты топырақтарда жақсы өседі, ал құрғақшылыққа төзімсіз.  

Басқа өсімдіктерден айырмашылығы олардың тұқымы ұсақ 

болады. 

 

Көгал шөп және оның күтім жұмыстары 

Дұрыс күтім ол- қырқу, суару, қоректендіру газонның 

сыртқы пішініне бірден әсер етеді. Қалың, тығыз, беті тегіс газон 



алу үшін ұдайы қырқу керек. Ол тек сыртқы түріне ғана емес , 

арамшөптердің вегетативті көбеюіне жол бермейді.Бірінші екінші 

қырқу жеңіл шапқышпен жүргізіледі. Бірінші шабуда 4-5см 

биіктікте қырқылады. Газоныды  күн ашық  кезде жүргізу керек, 

Қырқудан бұрын жапырылған шөпті жеңіл тырмалау арқылы 

көтерукерек. Жолақ қалмас үшін қырқу бағытын өзгертіп отыру 

қажет. Соңғықырқу қар түсердің алдында жүргізілуі қажет. 

Газоншапқыштың үнемі пышағы өткір және шөп жинағышы 

болған дұрыс Электрлі, бензиндіді двигательмен алғанда қуатына 

қараған жөн. Қуаты төмен шалғы өсіп кеткен шөпті ала алмайды. 

Шабу алқымы 55-75см, неміс , жапон технологиясының «Solo-

55» и «Kawasaki-75» шалғылары өте қолайлы болып келеді. 

Мауымына 20реттен артық шабуға болмайды.  

Газонды қарқынды қырқу әлсіретеді. Қырқып болғансоң 

суғару қажет оның мақсаты топырақта ылғал қорының 

жетккілікті болуы, бірақ батпақтанып кеткенге дейін суғаруға 

болмайды.  

Су жетіспеушіліктің бірінші белгісі оның қаттылығын 

жоғалтуы, әйтпесе ол түсін жоғалтады, түсі 

қоңырқайланып,мүктер мен қыналар пайда болады. 

 

 
 

Сурет 11. газон қырқу 

 
 

Сурет 12. газон суару 

Суғару алдында  тескілеп қою арқылы суды оңай өткенін 

қамтамасыз етеміз. Суғару қоңырсалқын кезде жүргілсе су 

буланбайды.. Күзде және ерте көктемде фосфор тыңайытқышын 

тамырлану үшін қосқан дұрыс 

Суғарғанды  су 7-8 см тереңдікке сіңгенде ғана тоқтатқан 

жөн,Суғаруды жеңілдететін түр жер асты және жер бетімен 



автоматты жүйе арқылы суғару  Газонның сиреп кетуінен сақтау 

үшін 1 м
2
 тыңайытқыш қосудың мөлшері берілген: 

фосфорлы………………………….. 50 г 

азотты……………………………… 30 г 

Калийлі……………………………. 15 г 

Тыңайытқыш қолданбастан бұрын ауа-райын алдын-ала 

білген жөн. Көбінесе жаңбыр жауар алдында енгізген жөн, егер 

екі күн ішінде жауын жаумаса  мұқият суғарған жөн. 

Тыңайытқышты ала-құла сеппей , біркелкі себу қажет, әйтпесе 

дақтар пайда болады. Біркелкі болу үшін құммен араластырып 

сепсе болады.  

Тағы бір басты күтім механикалық өңдеу. өңдеудің бұл түрі 

жүргізілмесе беті киіз болып қалатындықтан, тырмамен тарақтап, 

істіктермен жерді піскілеу арқылы аэрация жүргізуге болады.  

 

 
 

сурет 13. шабылған 

шөпті жинау 

 
 

Сурет 14.Газонды 

аэрациялау 

 

 

 



Кесте 6. Газон құрудағы қолданылатын шөптің түрі (Г.В Голощаповтың мәліметтері бойынша) 
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тұқым класы 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Овсяница красная 1000 100 85 60 96 80 83-48 
122-

208 
12-14 3-5 

Мятлик луговой 5000 27 75 50 95 75 71-37 38-73 15-17 5-6 

Полевица 

обыкновенная 
10000 13 85 60 95 75 81-45 16-29 10-12 3-5 

Полевица белая 9000 15 85 65 95 75 81-49 18-31 10-12 3-5 

Овсяница луговая 550 121 90 75 97 85 87-64 
139-

189 
11-13 3-5 

Райграс пастбищный 550 133 90 75 97 85 87-64 
153-

208 
9-10 4-5 

Клевер белый 1500 10 80 65 97 90 78-58 13-17 11-13 6-8 



 

 
 

сурет 15. газон тұқымы 

газонной травы 

 
 

сурет 16. аралас газон 

тұқымы 

 

 
 

сурет 17. орама газон 

 

 
 

 

Сурет 18. Қыртысты жолақ  

 

Жылдың әр мезгіліне сәйкес мектеп ауласын көгалдандыру үшін 

өсірілетін шөптесін, бұта және ағаш, қылқанжапырақтарды 

өсімдіктердің сипаттамасы және олардың көбейтілуі, 

отырғызу,күту әдістері мен сызба кескіндері. 

 Жылдың әр мезгіліне сәйкес мектеп ауласын көгалдандыру 

үшін өсірілетін шөптесін, бұтақты өсімдік және ағаш, 

қылқанжапырақты өсімдіктерді өсірудің, оларды көбейтіп, 

отырғызу, Күтудің өзіндік ерекшеліктері туралы айтылды. 

 Мектеп ауласына егілген көпжылдық шөптесін өсімдіктерді 

уақытында түбін бөлу арқылы көбейту керек. Олай болмаған 

жағдайда гүлдері кішірейеді, немесе гүлдемей қалады. 



 Жасыл қоршау Аулаға жасыл қоршау шаң- тозаңнан 

қорғайды,және шуды өткізбейді, ауаны тазартады., әрі әдемі 

көрнісімен көз тартады.Жасыл қоршау ауланы кең етіп көрсетеді 

Жасыл қоршау жасайтын бұтақты өсімдіктер; қылқан 

жапрақтылардан мәңгі жасыл, арша,  шырша , қарағай, таксус, 

самшит, қынаағаш; 

Жапырақты ағаштардан : қабыржық қарағаш, т,б. 

 

 

Зертханалық сабақ «Ландшафтық дизайн» 

 

КІРІСПЕ 

 

Ландшафтық дизайн орман шаруашылығы ісі мамандарын 

даярлаудағы негізгі пән болып табылады. Курсты меңгеру 

нәтижесінде студент өздігімен кіші бақтың жоспарлық 

шешімдерін әртүрлі стильде орындай білуі тиіс. Оның негізгі 

элементтерін толық бейнелей білуі керек: (ағаш, бұта және гүлді 

шөптесін өсімдіктердің кең ассортиментін қолданып) жасыл 

желекті, жолдар мен алаңдарды салу, су әсерлері мен 

имараттарын, кіші сәулет пішіндерін (КСП). Сонымен қатар 

студент (өсімдіктердің көлемдері мен пішіндерін, жарық пен 

түстерді, көлем мен пропорцияны, перспективаны және 

ландшафт өнерінің өзге де әдіс-амалдарын сауатты түрде 

ұштастыра отырып) ағаштар мен бұталардың үлкен және кіші 

топтарын, жалғыз өсімдіктер мен тал-шіліктерді, саяжол 

көшеттері мен жасыл желекті, гүлзарлар мен көгал алаңдардағы 

гүл шоқтарын үйлестіріп, жасылдандыру нысанының қатаң 

немесе көркем ландшафтық дизайнын қалыптастыра білуі тиіс.  

Зертханалық практикумда студенттердің кіші бақтың 

ландшафтық дизайны бойынша бірқатар семестрлік жұмыстарды 

орындауы көзделеді (0,3 га-дан (3000 м
2 

3 сызба), соның ішінде:  

1. Қазіргі заманғы үздіксіз гүлдейтін бақтың бір телімінің 

ландшафтық дизайнын бейнелеу және талдау (ҚазҰАУ 

мысалында); 

2. Су қоймасы мен алаңқайы бар кіші бақтың ландшафтық 

дизайны (ауыл бағы нұсқасын ұсынуға болады); 

3. Орман-саябақ типті декоративті бақтың ландшафтық 

дизайны (Альпы төбешігі бар бақ нұсқасын ұсынуға болады).  



 Барлық сызбаларды қалың қағазға түрлі-түсті бояулармен 

салып, жазбасын техникалық қаріппен жасау қажет. 

 

Кіші бақты жобалау 

(жобалауға арналған бастапқы материалдар) 

 

 Қазіргі заманғы кіші бақ дегеніміз – көбінесе бірнеше жүз 

шаршы метрді алып тұрған шағын жер телімі. Бақтың негізгі 

арналымы – адамның күн астында таза ауада, әдемі өсімдіктер, 

гүлзарлар, гүлді және жартасты таулар аясында судан әсер алып 

т.с.с. демалуына қолайлы жағдай туғызу. Үйдің бөлмелері сияқты 

жеке жер телімі де үй иесінің талғамы мен сүйікті нәрселерін 

көрсетеді. Жобалау кезінде ересектер демалатын, қонақ күтетін 

және балалар ойнайтын жерлерді қарастыру керек (бұл жалғыз 

шулы аймақ болып табылады). Өсімдіктерді таза және аралас 

топтармен және жалғыз орналастырған жөн, ал қоршаулар мен 

саяжолдардың бойына қарапайым ағаштар мен бұталарды егуге 

болады. Демалыс алаңдарының маңындағы топтарды 

қалыптастыру кезінде инсоляция мен желдетуді көздеу қажет.  

 Эстетикалық және санитарлық-гигиеналық әсерді жылдам 

алу үшін, топтар мен жалқы егістерде стандартты көшеттермен 

қатар 10-16 жасар ағаштарды да пайдалану керек. Гүлзарға 

арналған кеңістік қалуы үшін, 1 га ауданда 150-180 ағаштан астам 

өсімдік отырғызуға болмайды. Қажетті қарама-қарсылықты 

жасап, үй маңында пейзаж түзу үшін, әсіресе, қыс мезгілінде, 

қылқан жапырақты өсімдіктер сирек әрі аз мөлшерде 

отырғызылады. Гүлзарларды көбінесе газонға көпжылғы 

өсімдіктерді еркін топтастырып немесе оларды жазғы гүлдермен 

бірге не гүлдейтін бұталармен біріктіріп жасайды.  

 Кіші бақтың ландшафтық дизайнының жоспары 1:500 

масштабымен жасалады. Оның бір бөлігін немесе бөлшектерін 

әзірлеу кезінде масштабы ұлғайтылады (1:200, 1 см – 2 см).  

 Кіші бақты жобалау мен ұйымдастыруда функционалдық 

аудандастыру мен жеке элементтерін жасақтаудың маңызы зор. 

Мысалы, жеке үйде (коттедж типті) мына бөліктерді жеке атап 

көрсетуге болады: қоршау бойындағы санитарлық қорғаныс 

аймағы, ол қылқан жапырақты және декоративті-жапырақты 

өсімдіктермен әрленеді, бұл жағдайда ол аймақ жабық қоршаудан 

3,5-4 м, ал ашық қоршаудан 2,5-3 м қашықтықта орналасуы тиіс; 



басты саяжол аймағы, ол пішінделген ағаштармен не бұталармен, 

су әсерлерімен, раушан гүл гүлзарларымен немесе партерлік 

гүлзарлармен және газондармен әрленеді; демалыс және серуен 

аймағында тастақты бақшаны немесе Альпы төбешігін жасауға, 

ағаштар мен бұталарды топтастырып орналастыруға, су кеңістігін 

жасауға, бұлақ құятын тоған болған жағдайда оның жанына 

міндетті түрде алаңқай немесе көгал жасауға, сонымен қатар 

балаларға және ересектерге арналған аймақтарды (алаңдарды), 

ойын алаңдарын жеке бөліп қойған жөн.  

 Аймақтардың кеңістігін жекелеп бөлу үшін әртүрлі кіші 

пішіндерді – экрандарды, трельяждарды, перголаларды, 

декоративті жасыл желекті, тал-шілікті пайдалануға болады. 

Бақтың ішінде бұрылыстармен немесе қиғаштай 

орналастырылған, аймақтардың шекарасын құрайтын жолдар 

бақтың кеңістігін көзге ұлғайтып көрсетеді әрі әртүрлі пейзаждар 

мен көріністерді ашады.  

 Үйдің баққа қатысты қалай тұрғанын анықтап алудың 

маңызы зор. Жер телімінің түбінде орналасқан үйдің (жеке үй 

немесе кеңсе) бағын тұрақты жоспармен әрлеген жөн, оған үлкен 

партер жасауға болады; үй бақтың ортасында орналасқан 

жағдайда дизайынды ландшафтық стильмен жасауға болады, ал 

үй бақтың алдыңғы жағында орналасса – бақтың дизайнын орман 

ландшафты стилінде немесе тосынсыйы дайын тұрған тағы орман 

стилінде әрлеуге болады.  

Кіші бақтың пейзажындағы негізгі бөлшектерге келесі 

элементтер жатады. 

 Төсем (төсеніш) бақты жобалаудағы ең маңызды 

бөлшектердің бірі болып табылады. Саяжолдың, жолдар мен 

алаңдардың үстіңгі қабатының фактурасы яғни, мысалы, 

декоративті бетон тақтасы, қиыршық тас, шағыл тас, ірі тас, ағаш 

жиектер, клинкер түрінде өңделуі бақтың ландшафтық 

дизайнының көркемдігі әсерін береді. Шағын жер телімдеріне 

төсеніш жасаудың ерекше өнерін жапондық бақтардан немесе 

испан-мавритандық «патио» бақтарынан көруге болады.  

 Бедер пластикасы кіші бақ жобасын жасауда ерекше рөл 

атқарады. Топырақ үйінділері және төбешіктер, шағын бөктерлер 

мен кіші-гірім ойпаттар жердің тірілу әсерін беріп, көзге ерсі 

көрінетін жайсыз жерлерді жасыруға, жалпы айналаны әрлеуге, 

тіреуіш қабырғалар мен баспалдақтарды жасауға мүмкіндік 



береді. Үстіне тас қойылып, гүлдер егілген Альпы төбешіктері, 

бөктері жазық, гүлзарлы көгал төбешік, жазық террасалар мен 

төмендетілген алаңқайлар кіші бақ кеңістігіне әралуандылық 

әсерін беруге мүмкіндік туғызады.  

 Тастақ бақтар, Альпы төбешіктері (рокарийлер) кіші 

бақтың ерекше декоративті әсерін туғызады. Олар көбінесе 

күнгей баурайларда қалың ағаштардан 3-5 м қашықтықта 

орналастырылады. Тастақ бақтар мен рокарийлерді қиябеттер 

мен тіреуіш қабырғаларды пайдаланып, топырақтан жасанды 

төбешіктер мен төбелер жасап, толқынды жер бедеріне орнатқан 

жөн. Таудың ортасына (биіктігі 1,5 м дейін келеді) бетон 

қаңқадан жасалып, әртүрлі тастармен әрленген сарай 

орнатылады, оның пішіні әртүрлі, көптеген жағдайларда сопақ 

болып келеді.  

 Тастарды орналастырған кезде жер бедерінің ерекшелігін 

ескеріп, оларды табиғиға жақындатып топтастыру қажет. Мүк 

пен қына басқан айрықша әдемі тастар жапон әдісімен ең ашық 

жеріне орналастырылады. Тастардың құрамы бірдей болмауы 

керек, көлемі де ең кішіден ең үлкенге дейін болып келуі тиіс, 

шағын ғана тасты өзен жасауға болады. Мәні бойынша тастар 

ағаштар сияқты заңдылықпен топтастырылады. Тастардың 

барлығының үштен бір бөлігі жерге кіргізіліп қойылуы керек.  

Тастақ бақтарға аласа ағаштар мен бұталарды отырғызады 

(аршаның әртүрлі типтері мен пішіндерін, “Conica” шыршасын, 

тау қарағайын, бұталардан – бөріқарақатты, спиреяның тауда 

өсетін түрлерін, магонияны, қызылдарды), баданалы (қызғалдақ) 

және түйнекбаданалы (крокустар) өсімдіктерді, көпжылдық 

гүлдерді (қалампыр, драцена, седума т.с.с.), папоротниктерді 

және тағы басқа жер жастанып өсетін өсімдіктерді отырғызады. 

Аса биік және жайқалып өсетін өсімдіктерді алмаған жөн.  

 Су әсерлері. Кіші бақта көбінесе кіші-гірім су қоймалары 

жасалады. Олар еркін пішінді, ағын сулы немесе бұлақты, тастақ 

бақпен үйлестірілген тоған түрінде немесе әртүрлі пішінді 

декоративті хауыз түрінде болуы мүмкін. Олар көбінесе әртүрлі 

пішін мен әртүрлі фактураға келтірілген таспен, сәндік бетон 

тақталармен әрленеді. Әдетте шомылатын хауыздар ағаштардан 

аулақ қойылады (ағаштың жапырақтары суға түспеуі үшін), ал 

сәндәк хауызды бақтың көлеңкелі бұрышына жасауға болады. Ол 

суға судың бетін ерекше әрлендіретін су өсімдіктерін (тұңғиық, 



лалагүл, түрлі түсті нимфеяларды) өсіруге болады. Ол гүлдерді 

батпақ топырағы салынған бетон жәшіктерге немесе себеттерге 

отырғызады.  

 Бақтың ішінде бұлақ ағып тұрса, тіпті жақсы. Ландшафтық 

дизайнға: су бойына төселген тар тақта жолдар кіреді, олар су 

айдынының еркін пішінін айқындайды; су жағасында жасанды 

құм жағажай жасауға болады; кіші-гірім су бөгеттерін орнатып, 

құламалар мен сарқырамалар жасауға болады. Гүлді өсімдіктерді 

(гемерокалис, монарда, таушымылдық, қызғалдақ) және 

жапырақты бұталарды топтастыру жолымен, папоротниктерді, 

аласа аршаларды отырғызу арқылы пейзажды әдемілеп әрлеуге 

болады. Бақтың көлеміне сыйған жағдайда, шағын талдар мен 

шыршаларды отырғызуға да болады. Әдетте кіші бақта 

субұрқақтар басқа өсімдіктермен әрлемей, газонға немесе төсемге 

орнатылады.  

 Кіші сәулет пішіндері (КСП) – жаппалар, ротондалар, 

мүсіндер, сәкілер, құмыралар, құстарға арналған астаушалар, 

аркалар, перголдар, трельяждар т.с.с. қолданыс мақсатына қарай 

және міндетті түрде ашық жерлерге көрінетіндей етіп 

орналастырылады. Жаппалар мен ротондаларды және аркаларды 

өрімді раушан гүлімен және басқа да шырмауық гүлдермен, ал 

жаппаларды оған қосымша аршамен де сәндеуге болады.  

 Ағаш және бұта өсімдіктері кіші бақта топтастырылып, 

қатарлап немесе жалқы да, қырқылған немесе еркін өсетін жасыл 

желек түрінде де отырғызылады. Өсімдіктердің топтары құрамы, 

көлемі, сырт пішіні, маңыздылығы (дербес немесе қосымша), 

эмоциялық әсері, қарама-қарсылығы бойынша әртүрлі болып 

келеді. Шағын бақтарда 1-ші шамадағы өсімдіктерді 

отырғызбаған жөн.  

 Гүлмен сәндеу кіші бақтың ландшафтық дизайнында 

маңызды рөл атқарады. Гүлдер бақтың жақыннан жақсы 

көрінетін маңызды бөлшегі болып табылады. Гүл 

композицияларының негізгі фоны газон мен ағаш-бұта 

өсімдіктерінің топтары болып табылады, ондағы күрделі 

өрнектер немесе еркін отырғызылған гүлдер орасан зор әсер 

береді. Кіші бақта көбінесе біржылдық және көпжылдық 

гүлдерден құралатын гүлзарлар мен рабаткалар, көпжылдық 

өсімдіктерден құралатын аралас бордюрлар, рокарий және 



монобақ түрінде арнайы жасалған бақ құрылғыларына салынған 

гүл топтары қолданылады.  

 Ені 1 м дейін келетін рабатка жолағы көбінесе гүлді 

өсімдіктердің (агератум, барқытгүл, сальвия (шыбынсалы), 

қызғалдақ, кілемгүл, раушан т.с.с.) бір не бірнеше түрінен 

құралады. Оларды жолдардың, саяжолдардың жиегіне 

отырғызған жөн.  

  



 



 
 

2-сурет. Ландшафты гүлді композиция (көгалдағы 

көпжылдық гүлдер) 

 

 Аралас гүлді көмкерме  қазіргі кезде әртүрлі стильдік 

шешімдер қолданылатын кіші бақтарда кеңінен қолданылады. 

Көмкерме саяжолдың, жолдың жиегінде қиғаштай орналасады 

және ондағы өсімдіктердің көлемдері әртүрлі болып келеді әрі 

өздігімен өсіп тұрғандай орналастырылады, биіктеулері көрер 

көзге қашықтау, ал аласалары –жақындау отырғызылады. 



Көмкерменің ені 1,5-2 м, ал жасыл желекпен бірге қосқанда 5 м-

ге дейін келеді.  

 Гүлзарлар қазіргі кезде кіші бақтарда, соның ішінде 

газондардың ішінде кеңінен қолданылады. Онда негізінен 

кілемгүлдер (седум, альтернатера, ирезине, стахис т.с.с.) немесе 

жаздық гүлдер отырғызылады. Гүлзардың пішіні әртүрлі болып 

келеді: сопақ, дөңгелек, шаршы т.б. 

 Көпжылдық өсімдіктер көбінесе топтастырылып, төбел 

(пятна) түрінде орналасады. Ондай композицияларды жасаған 

кезде фонды (мәңгіжасыл ағаштар мен шөптесіндер), гүлдердің 

гүлдейтін кезеңін (ерте көктем, көктем, жаз, күз), гүл 

төбелдерінің көлемін (0,5-3 ш.м.), түстердің үйлесімділігін және 

көретін жерден қашықтығын ескеру қажет.  Мысалы, ерте 

көктемде гүлдейтін крокустар композициясының көрсеткіштері 

мынадай болуы мүмкін: фоны – арша, шырша, бір топ тас; түстер 

үйлесімділігі – 3 бөлігі күлгін-көк, 1 бөлігі – алтын-сары түсті; 

төбелдердің көлемі – 0,5-1 ш.м.; көретін жерден қашықтығы – 3-5 

м (2-сурет).  

 Кіші бақта бір өсімдік өсетін монобақтардың (раушан, 

жұпаргүл, қызғалдақ т.б.) орны ерекше болады. Розарийлерге 

геометриялық бөліністер тән. Раушан бағына ешқандай жаздық 

не көпжылдық гүлдерді қосуға болмайды. Бұл композиция көзбен 

көріп тамашалау және хош иісін иіскеп рахаттану үшін барынша 

жақын орналастырылады. Розарийді өсімдіктің өз түр-түстерін 

әртүрлі етіп, және газон фонымен үйлестіріп, шағын ғана 

тазаколлерлы бөліктермен жасаған жөн. Раушан гүлінің 

әралуандығы мен ассортиментін (бұталы, штамбты, өрмелі, 

шырмауық, ремонтанттық, полианттық т.с.с.) кеңінен 

пайдаланған дұрыс. Оларды пішіні, биіктігі және түсі бойынша 

үйлістірілуі тиіс (3-сурет). Жұпаргүл бағы еркін-ландшафтық 

түрде жоспарлануы тиіс.  

 



 Аумақтың теңгерімінде бақтың көп бөлігін 60-70 пайызын 

жасыл желек пен газондар алуы тиіс. Ландшафтық дизайн 

сызбаларында шартты белгілер, өсімдіктердің ұсынылатын 

ассортименті және саны көрсетіледі (4-сурет). 

3–сурет. Розарий (раушангүлдер бағы) құрудың ландшафтық 

дизайны 

1-сәндік бассейн, 2-саяжол (аллея), 3-демалуға арналған алаң, 4-

шырша, 5-дәрілік арша, 6-штамбтық раушангүл, 7-сары 

гибридті раушангүл, 8-Қазақстандық раушангүлдердің 

селекциялы түрлері: Қыз-Жібек, Жамбыл, 9-ремонтантты 

раушангүл, 10-флорибунда раушангүл, 11-көгал (газон). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кіші бақта қолданылатын өсімдіктердің 

ассортименті және сәндік сапасы 

 

Өсімдіктердің 

атауы 

Көле

-мі, 

м 

Ұшар 

басының 

пішіні 

Жапырақтары 

мен қылқандары 

Гүлі Жемі

сі 

бірегейлігі түсі 

Қылқан жапырақты ағаштар мен бұталар 

Тянь-Шань 

шыршасы 

Picea schrenkiana 

12-

15 

конус 

тәріздес, 

сопақ 

+ + + - 

Тікенекті 

шырша 

(ф. көгілдір) 

Picea pungens 

7-10 

(15) 

конус 

тәріздес 

+ + - - 

Кәдімгі шырша  

Picea exelsa 

1-2 конус 

тәріздес 

+ + - - 

Казак аршасы 

Juniperus Sabina 

0,5 төселмелі + + - + 

Жапырақты ағаштар 

Кәдімгі атбас 

талшын 

Aesculus 

hippokashtanum 

10-

12 

(20) 

конус 

тәріздес 

+ + + - 

Жапырақты бұталар 

Скумпия 

Cotinus 

cogyegria 

3-5 

(7) 

Жайылған + + + + 

Гүлді өсімдіктер 

Еуропалық 

қашқаргүл 

(ақкекіре) 

Callistephus 

europae 

1,5 

дейі

н 

- - - + - 

  

 Барлығы суреттелетіні: қылқан жапырақты ағаштар мен 

бұталар – 10 түрлі және пішінді, жапырақты ағаштар – 20 түрлі 

және пішінді, бұталар – 10 түрлі және пішінді, гүлді өсімдіктер – 

20-30 түрі. 

 



Кіші бақ композициясының даму тарихы 

(әртүрлі стильдік шешімдерде кіші бақ композициясының 

құрылуы және қызметінің айқындалуы) 

 

 Бақ-саяжай өнерінің тарихында кіші бақ шешімдерінің 

көптеген мысалдары бар, себебі бұрынғы замандардан бері 

шектеулі аумақтарда да үй маңындағы бақтар ландшафтық 

дизайнды жобалаудың негізгі нысаны болған.  

 Осы өнер түрінің әртүрлі даму кезеңдерінде кіші бақтың 

жоспарлануының кеңістікті ұйымдастыру, жер бедері, су және 

өсімдіктер тұрғысынан айтарлықтай өзгеріп отырған. 

Балюстрадалар, баспалдақтар, қырқылған ағаштар мен бұталары 

бар, суат шектерінің түзулігімен, симметриялылығымен 

сипатталатын Қайта өрлеу дәуірі бақтарынан бастап басты 

қағидасы еркін композиция болып табылатын, жағалауы ирек, 

ағаштар мен бұталардың, шөптесіндердің, гүлдердің топтары 

табиғиға жақындатып орналастырылған, төсемдері сәнді әрі 

әдемі болып келетін қазіргі кезеңдегі кіші бақтарға дейін 

өзгерген. Кіші бақтың бір ғана тұрақты міндеті болған және қазір 

де сол міндеті бар, ол – белгілі бір шектеулі аумақта адамға 

табиғиға жақын жағдай жасау. 

 Үймен байланыстырылған кіші бақ мол әсер 

қалдыратындай болуы тиіс және оны қазіргі заманғы қала 

саябағын жобалау кезінде пайдалану орынсыз болып табылады. 

 Кез-келген партерді (газонды, гүлді немесе суы бар), 

топиарлық өнер элементтерін (қырқылған жасыл желек, 

гүлзарлар, ағаш және бұта өсімдіктерінің топтары), әртүрлі 

төсемдерді (әртүрлі типті жабындармен жолдарды, алаңдарды 

жасау) қолданып, тұрақты стильдегі кіші бақ сызбасын жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-сурет. Шартты белгілер 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-суреттің жалғасы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5-сурет. Ағаш және бұта түрлерінің желек пішіндері (А.И. 

Колесников) 

1-шашыраңқы (раскидистая) емен, шегіршін. 2-конус тәрізді, 

шырша, майқарағай. 3-пирамида тәрізді, терек. 4-сопақша 

(овальная), долана. 5-жұмыртқа тәрізді (жөке, талшын). 6-

кері жұмыртқа тәрізді (шаған). 7-шатырша тәрізді (қарағай). 

8-шар тәрізді (түркістан шегіршіні). 9-жылауық (тал). 10-

салбыраңқы (қайың). 11-сопақ (туя). 12-тар конус тәрізді. 13-

бұталы (калина, скумпия). 14-шөмеле тәрізді (спирея). 15-

төселмелі (дәрілік арша). 16-жастық тәрізді (магония, арша).  

 



 Түзу композиция және бақтың негізгі кеңістігі шешімінің 

қарапайымдылығы мен кіші ішкі кеңістіктер мен қашық жерлерді 

сәндеудің әртүрлі әдіс-амалдарының үйлесімділігі осы 

классикалық стильдік шешімнің салтанатын көрсетуі тиіс 

(мысалы, Қайта Өрлеу дәуіріндегі итальяндық вилла бағының 

ландшафтық дизайны: бақтың кеңістігі шектеулі, ал жоспарлануы 

айқын білікке бағынып, вилла ғимаратымен ажырамас 

байланыста тұрады) (6-сурет).  

 Еркін ландшафтық жоспарлаумен жасалған кіші бақ 

сызбасында газон алаңқайлары, саябақ ғимараттары, 

топтастырылып және жалқы отырғызылған ағаштар, бұталар, 

гүлдер, шөптер, табиғи элеметтер (тастар, жер бедері, бұлақ, 

тіреу қабырғалар т.с.с.), әртүрлі төсемнен жасалған жолдар 

болады.  

 Бұл стильде үй маңындағы қытай кіші бағын мысалға 

келтіруге болады. Ол бақтарда бақ-саябақ өнерінде табиғатты 

түсінудің әртүрлі философиясының көрінісі болып табылатын 

Италия мен Францияның тұрақты жоспарлауының қарама-

қарсылығы үйлестірілген.  

 Бұл орайда бақтың ландшафтық дизайнын көркем 

композиция қағидаларына сүйене отырып шеңберлі (жабық) 

кеңістік ретінде жасауға болады. Бақтың ортасына суат немесе 

алаңқай не тастан жасалған композициялармен, қалқалармен, су 

әсерімен сәнделген жасанды төбешікті орнатуға болады, ал оның 

төңірегіне әдемі гүлдейтін өсімдіктерді отырғызуға болады. 

Көбінесе жалқы отырғызылған ағаштарға (қарағай, қайың, емен), 

сондай-ақ, жеміс ағашатарына көбірек көңіл бөлу қажет. Гүлдер 

де үлкен алаңдарды алуы тиіс (газонда көпжылдық гүлдер – 

таушымылдық, бақытгүл), су жағасында – жабайы өскен гүлдер 

тәрізді). 

Шығыс стиліндегі кіші баққа келесі элементтер тән: дуал, хауыз, 

шайхана – демалуға арналған көтеріңкі орын, оның үстінде 

өсімдік шырмалған шатыр (көбінесе жүзім), арықтар, әртүрлі 

көлемді тастар, көлеңке беретін жайылма бұтақты, көлемді 

жапырақты ағаштар (шынар, тал, тұт ағашы), саяжолдар, 

жемістер (шабдалы, алхоры, анар, құрма т.с.с.).  

 Бұл композицияны жиегі тастармен көмкерілген таяз суат 

негізінде жасауға болады. Жер жастанып өсетін раушан гүлі мен 

басқа гүлдерді кілем тәріздетіп қоюға болады. Гүлзар жасағыңыз 



келсе, оның шетіне дөңгелектеп қырқылған шәмшатты 

отырғызуға болады. Қиыршық тас төселген саяжолдардың 

жиегіне апельсин және лимон ағаштары немесе қысқа төзімсіз 

өсімдіктерді де (інжір, пальма – трахикарпус Форчуна, сириялық 

гибискус т.с.с.) отырғызылған құмыраларды қоюға болады.  

Жасанды төсем (көбінесе ағаштан жасалады) – демалыс орны, 

шай ішуге қолайлы, жақсы желдетілетін жер.  

 Дәстүрлі шығыс бағы сезім жұмағы іспеттес. Мұнда мұрын 

жаратын хош иістер де, көз қуантар ашық түстер де, ыстық күнде 

шөл қандырар балғын жемістер де орынды. Бұл бақта лалагүлдің 

әртүрлі сұрыптары, жұпар сарыгүл,  қызғылт космея тамаша 

үйлеседі. Бұталы раушан гүлдер және жасаман көңіл тартар хош 

иіс сыйлайды.  

 



 
 

6-сурет. Вилланың ландшафтық дизайны (Регулярлы стиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7-сурет. Лю в Су-Чжоу Қытайдағы кіші бақтың ландшафтық 

дизайны (2 га).  

1-Жапырақты ағаштар; 2-суқоймалар; 3-алаң; 4-бұлақ; 5-

тастар; 6-қылқанды ағаштар; 7-күркелер (беседки); 8-

галереяға өту; 9-қартайған ағаштардың шиеленісіп өсуі; 10-

тау келбетіне қосылып жасалған кино зал; 11-12-

салқындайтын платформа; 13-жабық дәліздер; 14, 15-ұзақ 

демалатын күркелер (беседка), 16-бақтың желдеткіш 

павильоны, 17-18-бұрынғы ормандағы бұлақ павильоны,  19-

аспан әлемін тамашалайтын күркелер, 20-қар мен жаңбырды 

тамашалайтын күркелер, 21-Тыныштанатын күркелер.  

 

 

 

 

 



 

8-сурет. Шығыс стиліндегі бақтың ландшафтық дизайны  

1-құрылыстар, 2-бассейн, 3-дуал, 4-төсем, 5-арық, 6-ірі ағаштар 

(платан, тұт ағашы), 7-жемісті ағаштар, 8-туя, 9-арша, 10-тастар, 

11-клумба, 12-інжір, 13-шабдалы, 14-жүзім, 15-күйдірген саздан 

істелінген горшок, 16-жасмин, гибискус, 17-гүлзар  

 

 



 Испан-мавритандық бақ – «патио» стиліндегі бақ суатпен, 

қалың өскен ағаштармен, бұталармен, құмыраларға өсірілетін 

гүлдермен, төсемі әртүрлі болып келетін жолдармен 

сипатталады.  

 Оның бір мысалы – Испаниядағы араб мәдениетіне 

жататын (ХІІІ-ХІҮ ғғ.) бақтар, мысалы, Гренададағы Альгамбра 

сарайының бақтары. Салқын суы, жеміс-жидектері, хош иісті 

гүлдері көз қуантып, көңіл хошын кіргізетін Мавритания бақтары 

мұсылман ұғымында жердегі жұмақ іспеттес болған.  

 Бұл композицияны әртүрлі суаттар (хауыздар, субұрқақтар, 

сарқырамалар) орнатылып, аса биік емес қылқан жапырақты 

және жапырақты ағаштар мен әдемі гүлдейтін және сәнді 

жапырақты бұталар (олеандр, алхоры, цитрустар, магнолия, 

шәмшат, гибискус) отырғызылған, қырқылған жасыл желекті (боз 

арша, мирт, лаврлы ағаш, шәмшат, қабыржық) шағын (150-200 

ш.м.) аулалар түрінде жасауға болады. Онда гүлдің орны ерекше 

– вазондар мен құмыраларға отырғызылған гүлдердің (қазтамақ, 

доротеантус, нигелла, шырмауық, жалбыз, сантолина т.б.) өте көп 

болғаны жақсы.  

 Саяжолдар мен алаңдардың төсеміне баса назар аударып, 

түрлі-түсті қиыршық тастан күрделі ою-өрнекті әртүрлі суреттер 

салу керек.  

 «Патио» бақтарының барлығы бір идеяға бағынуы тиіс, ол 

– жекелеген бөліктерін оқшаулап, үйдің ішкі кеңістігінің жалғасы 

ретінде, оны тұрғын жай не мейрамхана ретінде қолдануға 

арналғандай етіп орналастыру (9-сурет).  

 Жапондық төбешікті бақ стиліндегі кіші бақ (Со стилі). Бұл 

композицияда табиғи төбешіктер, жартастар, шағын суат болады. 

Бақта көбінесе мәңгіжасыл өсімдіктер (қарағай, арша, 

криптомерия), сакура шиесі, үйеңкі, магнолия, т.с.с. өсіріледі. 

Жалпы түсі – жасыл-сұр. Жолдарға тақта тас, ірі тастар, құм, мүк 

салынады. Дизайнда ашық (көгалдар), жартылай ашық (саябақ) 

және жабық (орман) кеңістіктер орын алады.  

 

 

 

 

 

 



  

9-сурет. Испан-мавритандық «патио» бағының ландшафтық 

дизайны  

1-құрылыстар, 2-өтпелі аркалар, 3-бассейн, фонтандар, 4-

сауырағаштар, 5-арша, 6-мандарин, 7-самшит, 8-олеандр, 9-

құрма, 10-інжір, 11-гибискус, 12-магнолия, 13-гүлзар, 14-

лалагүл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10-сурет. Жапондық бақтың жоба-схемасы.  

1-тасты плиталар, 2-тасты тротуар, 3-бамбуктен тоқылған шарбақ, 4-тасты соқпақ 

жолдар, 5-суқоймалар, 6-биік мәңгі жасыл өсімдіктер, 7-әдемі гүлдейтін ағаштар (сакура, сары 

өрік), 8-мәңгі жасыл әдемі гүлдейтін өсімдіктер (камелия, магнолия), 9-әдемі жапырақты 

ағаштар (үйеңкі, қара өрік), 10-тастар арасындағы бамбук, 11-сары өрік, 12-аласа ағаштар 

(самшит), 13-жапондық спирея, 14-гүлдер (ирис). 





 Жапон бақтары – табиғатты бір орыннан қозғалмай 

тамашалауға арналған жер. Оның ауданы бірнеше шаршы метрді 

ғана құрайды, ғимарат алдына не ішкі аулаға микросаябақтар 

жасауға болады. Онда түзу сызықтар сирек қолданылады. 

Көбінесе тас пен қиыршық тастан, мүк пен аласа өсімдіктерден, 

өсу және гүлдеу кезеңдерін ескеріп отырғызылған ағаш 

топтарынан құралатын асимметриялы композициялар болады. 

Бос кеңістік – газондар, құм, қиыршық тас – көп орын алады.  

Жердің тапшылығы мен демалыстың табиғатты тамашалау 

сипатын иеленуі композициялық шешімдерге ықпалын тигізді – 

жапондық бақтың кеңістігі тар болғанымен, пейзаж түзуде 

жекелеген бөлшектерді әрлеу мен сәндеуге көп көңіл бөлінеді.  

Бақты жобалау кезінде оның қай жерде орналасатынын (жеке 

меншік үй-жай, кеңсе, саябақ т.с.с.) және оның көлемі мен 

пішінін, композициялық стилін ескере отырып, географиялық 

тұрғыда қалай орналасатынын анықтап алу қажет.  

 Бақтың жері 9 төртбұрышқа бөлініп, олардың 4-уі басты 

болып белгіленеді де, олардың 1-іне орталық элемент (мысалы, 

ірі тас) орнатылады. Содан соң келешек бақты қиғашынан екі 

бөлікке бөледі де, басты бөлігіне көптеп өсімдіктер отырғызады 

(орман), суат орнатуға да болады, екінші бөлігін, керісінше, 

«саябақ» немесе «көгал» ретінде айтарлықтай бос қалдырады.  

 Әдетте композиция тастардың тақ санынан (жеті, бес, үш) 

құрастырылады. Мысалы, бірінші нұсқасында тастар 3-2-2 

немесе 2-3-2 үлгісі бойынша топтастырылады. Әсіресе үш тастан 

тұратын композиция кең тараған (олардың бірі басты тас 

болады). Тастар жердің бетіне қойылады немесе жартылай жерге 

отырғызып орнатылады. Тастардың арасындағы кеңістікке шөп 

егіліп, бұталар отырғызылады. Тастан жасалған саяжолдар мен 

біраяқ жолдар – жапон бағының ажырамас бөлігі. Теңіз символы 

болып табылатын құм, ұсақ тастардан «баяу» немесе тау ағысы 

іспеттес құралған «құрғақ» бұлақ кең қолданылады. Тоғанның 

пішіні қисық сызықтардан тұрады (шөптер мен бұталар өсетін 

кіші-гірім аралдар, тастардан мұнара жасауға болады). Суаттың 

жағалауы тастармен, шөптесін өсімдіктермен (жыланқияқ, 

гемерокалис) нығайтылады. Өсімдіктерді климат пен топырақты 

ескере отырып таңдау қажет. Мысалы, оңтүстік аймақтарда 

мәңгіжасыл өсімдіктерді (аспидистра, аукуба, камелия, магония, 

таураушан) қолдануға болады (10, 11-суреттер).  



 
 

12-сурет. 1-үй,  2-теңдессіз гүлзар, 3-фонтан, 4-бассейн, 5-амфитеатрдың валы, 6-барбюк жасайтын 

күрке, 7-тасты төбешік, 8-газондағы клумба, 9-гүлден жасалған бұлақ келбеті, 10-ашық алаң, 11-

сәндік бақша, 12-қосалқы қойма, 13-тобылғы, 14-қарағай, 15-қайың, 16-жөке, 17-шырша, 18-

жаңғақ, 19-бересклеттен жасалған жасыл қоршау, 20-батыс туясы, 21-арша, 22-катальпа, 23-шетен, 

24-талшын, 25-калина. 



 

 

13-сурет. Жеке участоктың ландшафтық дизайны 

(перспектива) 

1-қайың, 2-үйеңкі, 3-шетен, 4-жөке, 5-қарағай, 6-туя, 7-емен, 

8-шырша, 9-спирея, 10-терек, 11-тал, 12-жемісті ағаштар, 

13-бассейн, 14-тастар, 15-күркелер, 16-мавритандық газон, 17-

ашық алаңдағы көгал, 18-гүлді миксбордер, 19-тірі қоршаулар, 

20-арша, 21-папортник.  

 

 

 

 

 

 



Қазіргі бақтың ландшафтық дизайны 

 

 Қазіргі заманғы кіші бақ жаңа қағидалар мен жаңа құрылыс 

материалдары негізінде жоспарланады. Әсіресе үй маңындағы 

бақ қатаң функционалдық шешімге бағынуы тиіс. Бақтың ішін 

онда жүргенде, көріністерді бірінен соң бірін тамашалайтындай 

етіп орналастыру керек. Жер көлемінің шектеулілігі бақ 

кеңістігін үлкейтіп көрсететін жоспарлау тәсілдеріне жүгінуді 

қажет етеді. Мысалы, бақтан үйге апаратын саяжолда бірнеше 

бұрылыс болуы керек немесе ол қиғаштап орналастырылуы тиіс, 

сонда бақтың бұрыш-бұрышын көруге болады. Жер телімінің 

шекараларын гүлдейтін бұталармен, көпжылдық шөптесіндер 

мен ара-тұра отырғызылған ағаштармен, сонымен қатар 

аумақтың шеттеріне отырғызылған биік ағаштармен жасырып, 

көмкеруге болады. Пішіні, бұтақтары, түсі мен жапырақтарының 

өңі (фактурасы) бақтың сәнін аша түсетін өсімдіктер 

композициясын жасау керек. Мұнда жоспарда функционалдық 

және мақсаттылық тұрғысынан бақ бойынша дұрыс орнатып, 

павильон, хауыз, қалқа, Альпы төбешігін, гүлзарлар жасаған жөн 

(12-сурет).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-сурет. Ауылдық бақтың ландшафтық дизайны 

 

 
         Қазіргі жағдайы                          функционалдық аудандастыру            жоспарды жобалау  

1-үй, 2-қосалқы тұрғын жай, 3-алаң, 4-бассейн, 5-жемісті ағаштар, 6-қылқанды ағаштар, 7-сәндік 

бұталар,8-жемісті бұталар, 9-көгал, 10-гүлді миксбордер, 11-жолдар, 12-бақша, 13-лиана (жүзім, 

капсис). 



«Ландшафтық дизайн» пәні бойынша тестік тапсырмалар 

сұрақтары 

5В080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы 

мамандығы бойынша 

 

1. Ландшафтық дизайндағы ылғал сүйгіш өсімдіктер? 

[a]жүзгін, солянка 

[b]  қайың; қарағаш 

[c][+]тал,терек 

[d]  жөке,  қармала     

[e]қараған, қарағай 

 

2. Ландшафтық дизайндағы жарық сүйгіш ағаштар? 

[a] кәдімгі емен 

[b][+]сібір балқарағайы  

[c]шығыс тисі 

[d]ұсақ жапырақты жөке 

[e]сібір самырсыны 

 

3. Ланшафтық дизайндағы сортаңға төзімді ағаштар?  

[a] желкілдек шаған  

[b] амур жөкесі 

[c] қотыр қайың  

[d][+]Палас жыңғылы  

[e] көк терек 

 

4. Дизайн композициясындағы көлеңкеге төзімді ағаштар? 

[a] қотыр қайың  

[b] татар үйеңкісі  

[c][+] жемісті тисс  

[d] жылтыр шегіршін 

[e] сібір балқарағайы 

 

5. Дизайн жасаудағы ең жылдам өсетін ағаш? 

[a] сібір самырсыны  

[b] аян шыршасы 

[c] сібір майқарағайы  

[d][+] эквалипт   

[e] скумпия 



6. Су қоймаларына арналып егілетін ылғал сүйгіш ағаш?  

[a] қызыл емен  

[b][+]ақ тал  

[c] татар үйеңкісі   

[d] кәдімгі қарағай  

[e] күміс түсті шеңгел  

 

7. Топырақтың ылғалдылығын сүйетін ағаш? 

[a] мол гүлдейтін чубушник  

[b] қырым қарағайы  

[c] Дауыр балқарағайы  

[d] кәдімгі жұпаргүл  

[e][+]сұр қандағаш   

 

8. Топырақтың тұздылығына көнбіс ағаш? 

[a][+]жыңғыл 

[b] үлпілдек  қайың  

[c] биік шаған 

[d] ұсақ жапырақты үйеңкі 

[e] ақ қандағаш 

 

9. Альпі шоқысына арналған құрғақшылыққа төзімді ағаш?  

[a] мезофиттер 

[b][+]ксерофиттер  

[c] гигрофиттер 

[d] кальцеофиллдер  

[e] мезогигрофиттер 

 

10. Аркаға ілінетін өсімдік түрлері 

[a][+] жүзім, лимонник, княжик  

[b] чубушник, тобылғы, ұшқат 

[c] ильм, кизил, свида 

[d] бөріқарақат, ирга, дзельква  

[e] жұпаргүл, шаған, жөке 

 

11. Ландшафтық дизайндағы суыққа төзімді солитер ағаштар? 

[a] ақ сексеуіл  

[b] жыңғыл  

[c] Рихтер сораңы, ащы шөп  



[d] қызыл жүзгін 

[e][+]амур барқыты    

 

12. Таста және құмда өсуге бейімделген «псаммофит» өсімдік ?  

[a] орман жаңғағы 

[b] қара ырғай  

[c] скумпия 

[d][+]жүзгін  

[e] қандағаш 

 

13. Ландшафтық дизайндағы қолданылатын ең биік бұта? 

 [a] багульник 

[b][+] орман жаңғағы  

[c] қара бүлдірген 

[d] морошка 

[e] сиырбүлдірген 

 

14. Микориза-бұл? 

[a] минералды тыңайытқыш  

[b] топырақтың атауы  

[c] орманпатологиялық зиянкестерге қарсы препарат 

[d] ағаштың дің шірігі 

[e][+] саңырауқұлақ және тамыр симбиозы  

 

15. Қазақстандағы эндемикалық түрлер? 

[a] кавказ каркасы,орман шамшаты  

[b] өзен үйеңкісі, түрлі жапырақты жаңғақ 

[c]ұсақ жапырақты жөке, жабысқақ қандығаш  

[d][+] согдиан шағаны, іле бөріқарақаты.  

[e]шаған жапырақты үйеңкі, ірі жапырақты жөке. 

 

16. Қазақстандағы алыс шет елдік интродуцент? 

[a] үшкір жапырақты үйеңкі  

[b][+] күміс түсті үйеңкі 

[c] татар үйеңкісі  

[d] Семенов үйеңкісі   

[e] дала үйеңкісі  

 

17.  Көгалдандыруда жай гүлдейтін ретінде енгізілген ағаш? 



[a] кәдімгі өрік 

[b] жабайы алма  

[c] кәдімгі мойыл  

[d][+] кәдімгі катальпа   

[e] кәдімгі бадам 

 

18. Ландшафтық дизайндағы 3-ші шамадағы ағаш?  

[a]кәдімгі шаған  

[b] ұсақ жапырақты үйеңкі  

[c] қызыл емен дуб красный  

[d] пирамидальді терек 

[e][+] бөріқарақат   

 

19. 2 қылқанды қарағай? 

[a] Веймут 

[b] сібір   

[c][+]кәдімгі   

[d] сары   

[e] европа  

 

20. Көгалдандыруда және реликті ареалды түр? 

[a] грек жаңғағы   

[b] қотыр қайың   

[c] кәдімгі қарағаш 

[d][+]қос салалы гингко   

[e] ақ сексеуіл  

 

21. PINUS туысының солтүстік америкалық интродуценті?  

[a] сібір қарағайы 

[b] корейлік қарағай  

[c]жатаған қарағай   

[d][+]Веймут қарағайы  

[e] Қырым қарағайы   

 

22. Сабағының улылығына байланысты көгалдандырудағы 

шектеулі арша? 

[a] виргиндік арша 

[b] [+]дәрілік арша   

[c] кәдімгі арша 



[d] зеравшан аршасы   

[e] сауыр аршасы  

 

23. Ландшафтық композициядағы жай өсетін ағаш? 

[a] қара терек  

[b] эквалипт   

[c][+] жемісті тисс    

[d] кәдімгі қарағай   

[e] сібір балқарағайы  

 

24. Балқарағай туысының қылқанының бір жерден таралған 

саны? 

[a] 2-3 

[b] 3-5 

[c] 5-8 

[d] 8-15 

[e][+]20-60  

 

25.  Балқарағайдың қылқанының өмірінің ұзақтығы жыл 

бойынша? 

[a] 6 

[b] 2 

[c] 10 

[d][+]1  

[e] 3 

 

26. Қай туыстың өкілі қыста қылқанын тастайды?  

[a] қарағай 

[b] шырша  

[c] самырсын пихта 

[d][+]балқарағай   

[e] биота  

 

27. Сары қарағайдың қылқанының саны? 

[a] 2 

[b][+]3  

[c] 4 

[d] 5 

[e] 8 



28. Ядролық сүрегі анық көрінетін ағаш түрі?  

[a] терек 

[b][+]тянь-шань қайыңы 

[c] сібірлік балқарағай 

[d] ірі жапырақты жөке   

[e] қызыл аюбадам 

 

29. Бес қылқанды қарағай? 

[a] тау  

[b] кәдімгі   

[c][+] сібір    

[d] сары   

[e] қырым   

 

30. Қазақстан ландшафтық дизайнында қолданылмайтын түр? 

[a] бөріқарақат  

[b] Семенов үйеңкісі   

[c] Шренк шыршасы  

[d][+] эквалипт  

[e] Сиверс алмасы  

 

31. Ландшафтық дизайндағы ең қысқа бойлы самырсын қарағай? 

[a]гималай самырсыны   

[b]сібір самырсыны   

[c][+] төселмелі қарағай  

[d]сібірлік қарағай  

[e]корей қарағайы  

 

32. Кәдімгі емен қай тұқымдасқа жатады? 

[a]анакардация  

[b][+] шамшат    

[c]қайың  

[d]талдар  

[e]симаруб  

 

33. Шренк шыршасы қай тұқымдасқа жатады? 

[a]сауыр ағаштар 

[b][+]қарағайлар   

[c]тисстер  



[d]анакардация 

[e]эфедра 

 

34. Шығыс биотасы қай тұқымдасқа жатады?  

[a]жыңғылдар 

[b]шынар  

[c]араукарийлер 

[d][+] сауыр ағаштар 

[e]бигнония 

 

35. Қай ағаштардың жапырағы сәнді, әртүрлі? 

[a] жылтыр шегіршін 

[b][+] ақ тұт  

[c]мойыл 

[d]дала шиесі 

[e]кәдімгі аюбадам  

 

36. Ландшафттық  дизайндағы ең жылдам өсетін түр? 

[a]Сібір самырсыны 

[b]Аян шыршасы  

[c]Нордман самырсыны   

[d][+]эквалипт   

[e]скумпия  

 

37. Көгалдандыру құрылысында қолданылатын ТМД-дағы ең 

ұзын ағашты атаңыз? 

[a][+]Кавказдық самырсын  

[b]Іле бөріқарақаты  

[c] төселмелі самырсын 

[d]дәрі аршасы  

[e]кәдімгі жұпаргүл  

 

38. Қандай қылқанды түрден тірі қоршау (жасыл шарбақ) 

жасалады? 

[a]ақ самырсын  

[b]Еуропалық шырша   

[c][+]Батыс туясы  

[d]дәрі аршасы  

[e]Қырым қарағайы  



39. «Ландшафтный дизайн» термин сөзіне анықтама? 

[a]елді мекенде саябақ массивін құру   

[b]орман массивін құру  

[c]көгалдандыру нысанасын құру 

[d]абаттандыру элементтерімен су кеңістігін құру  

[e][+]тұрғын және табиғи ортада алқаағаштармен кеңістікті 

ұйымдастыру  

 

40. Көктемгі кеш түсетін аязға төзімсіз ағаш? 

[a]үлпілдек қайың  

[b]ұсақ жапырақты жөке  

[c][+] кәдімгі өрік  

[d]үлкен катальпа ( сән ағаш ) 

[e]дірілдек терек  

 

41. Бұтақтарында әсем бүр жемісті ағаш түрлері:  

[a]Сукачев балқарағайы   

[b]майқарағай  

[c][+]дәрілік арша 

[d]Корей самырсыны  

[e]батыстық туя 

 

42. Күзде қандай ағаш түрлерінің жапырағы қызарады?  

[a]қанды ағаш, орман жаңғағы 

[b]сораң,, сексеуіл, катальпа 

[c]тал, тұт, шегіршін  

[d][+]үйеңкі, шетен, скумпия  

[e]шаған, жұпаргүл, аюбадам 

 

43.  Қандай тұқым түрлері мамыр-маусым айларында пісіп 

жетіледі? 

[a][+] жылтыр шегіршін 

[b]жасыл шаған  

[c]үлпілдек аққайың 

[d]жабайы алма  

[e]( сән ағаш )катальпа   

 

44.  Қай ағаштың жапырағы күрделі сәнді болып келеді? 

[a]жылтыр шегіршін 



[b][+]ақ акация  

[c]қара терек 

[d]кәдімгі жұпаргүл 

[e]үлпілдек қайың 

 

45. Көгалдандырудағы ең әдемі гүлдейтін бұта:  

[a][+]форзиция 

[b]сары қараған 

[c]аюбадам  

[d]қызыл свида  

[e]Семенов бересклеті 

 

46. Бұтақтарында төрт қырлы пробка тәріздес өскіндері бар ағаш 

түрлері: 

[a]сары қараған 

[b]орман таңқурайы 

[c]алмұрт 

[d]орман алмасы 

[e][+]европалық қабыржығы 

 

47. Шетенге қандай жеміс тән: 

[a]сулы сүйекті 

[b][+]алмашық  

[c]жеміс шоғыры 

[d]сүйекті 

[e]шошқа жаңғақты 

 

48. Қауырсын қанатты күрделі әсем жапырақты ағаш? 

[a]ірі дәрілік жүзім 

[b]қотыр қайың 

[c]Вавилондық тал (жылауық тал) 

[d]ақ терек  

[e][+]сары қараған  

 

49. Қабығындағы сәндік тығындық қабаты бар ағаш? 

[a]үлпек қайыңға 

[b]үшкір жапырақты немесе шынар жапырақты үйеңкі 

[c][+]Амур барқыты   

[d]ірі жапырақты жөке 



[e] күміс түсті шеңгел  

 

50. Ирга туысының жапырақтарына тән сипат? 

[a]ине тәрізді 

[b]алақанша 

[c]үшбұрышты 

[d]қандауыр 

[e][+]сопақша   

 

51. Хош иісі мен сәнді гүлдейтін түр? 

[a]шырғанақ   

[b]грек жаңғағы 

[c]орман жаңғағы  

[d]тау шегіршіні 

[e][+]хош иісті жасмин   

 

52. Тұқымы пісіп жетіле, түсіп қалатын ағаш? 

[a]тянь-шань шетені 

[b]кәдімгі бүрлен  

[c]сыңғақ ит шомыры  

[d][+]жатаған шегіршін   

[e]кәдімгі қына ағаш.  

 

53: Қазақстанда ең жылдам өсетін ағаш болып саналады:  

[a]шырша 

[a]шетен 

[a]май қарағай 

[a][+]терек 

 [a]жыңғыл 

 

54: Жапырақ алақаншасы дөңгелектен қандауырға дейін 

өзгеретін көркем сәнді ағаш: 

[a]емен 

[a]тұт 

[a]қайың  

[a][+]тораңғы  

[a]терек 

 

55: Тамаша гүлдейтін бұтаны атаңыз:  



[a]амур барқыты 

[a]шеңгел 

[a]үшкіржапырақты үйеңкі 

[a]шаған 

[a][+]рододендрон  

 

56: Шырынды жидекті-жеуге жарамды жеміс: 

 [a]қара сексеуіл 

[a]дала үйеңкесі 

[a][+]көк ұшқат   

[a]аққандағаш 

[a]кәдімгі жұпаргүл  

 

57: Теректің қай түрі тек тамыр атпаларымен ғана көбейеді? 

[a] [+]дірілдек терек   

[a]қара терек  

[a]бальзамды терек 

[a]лавржапырақты терек  

[a]бәйтерек 

 

58: Раушангүлдер тұқымдасының ішіндегі ең тікендісі: 

 [a][+]терн  

[a]бадам 

[a]қара ырғай  

[a]тобылғы 

[a]ирга 

 

59: Сүрегі қатты ағаш түрлері:  

[a]қайың,көк терек 

[a][+]емен,шамшат 

[a]жөке, қанды ағаш 

[a]терек, ағаш тектес тал 

[a]үйеңкі, терн 

 

60: Магнолияның гүліне тән пішін: 

 [a][+]ірі, аппақ қардай, хош иісті  

[a]жасылдау сары гүлімен, ұсақ, жақсы  исімен  

[a]ірі, қызыл, иіссіз  

[a]гүлдері ұсақ, қолшатыр сияқты бір жерге жиналған, сары  



[a]гүлдері сыпырғы тәріздес, сарғыштау 

 

61: Ланшафтық дизайнда жартылай шөлейт жерлерге қай ағаш 

түрін қолданады: 

[a]биік шаған  

[a]кәдімгі емен  

[a]Семенов қабыржығы 

[a][+]түрлі жапырақты тораңғы  

[a]тянь-шань қайыңы 

 

62: Ең жылу сүйгіш ағаш болып табылады: 

[a]ақ қандағаш  

[a]ақ терек 

[a]ақ сексеуіл  

[a][+]мәңгі жасыл сауыр ағаштар   

[a]ақ свида  

 

63: Басқа ағашқа қарағанда ерте гүлдейтін түр: 

[a]ұсақжапырақты жөке ағашы 

[a][+]кәдімгі орман жаңғағы 

[a]венгр жұпаргүлі  

[a]атбас талшын  

[a]тянь-шань шетені 

 

64: Қандай ағаштар мен бұталар жол шетіне отырғызғанға 

қолайлы:  

[a][+] бальзамды терек, жатаған қарағаш  

[a]ұсақ жапырақты жөке, қотыр қайың 

[a]шетен, үйеңкі 

[a]қандағаш, шаған 

[a]шамшат, эквалипт 

 

65: Ландшафтық дизайнда ең ұзақ кезеңді болып саналатын бұта: 

[a]сексеуіл 

[a]сораң 

[a]эфедра 

[a]шеңгел 

[a][+]жыңғыл  

 



66: Қай бұтаның жапырағы шыққанға дейін ашық- қызыл болып 

гүлдейді: 

[a]қара ырғай  

[a]тобылғы 

[a][+]бадам  

[a]қабыржық  

[a]қарақат 

 

67: Бұта болып саналатын түр: 

[a]ақ қараған  

[a][+]орта тобылғы 

[a]үш тікенекті қармала 

[a]кәдімгі шетен 

[a]талшын  

 

68: Қай ағаш көмірқышқыл газын көбірек жұтады? 

[a]кәдімгі шырша  

[a]кәдімгі емен 

[a][+]қара терек 

[a]қотыр қайың 

[a]кәдімгі қарағай 

 

69: 1 га қала алқа ағашы 1 сағатта қанша көмірқышқыл газын 

жұтады: 

[a]2кг 

[a]4кг 

[a]6кг 

[a][+]8кг 

[a]10кг 

 

70: Ең алғаш регулярлық стилімен саябақ пайда болған 

мемлекет? 

[a]Германия - Трептов саябағы  

[a]Эфиопия - Госпарк 

[a][+]Франция – Версаль 

[a]Россия - Петродворец 

[a]Казақстан –Республика саябағы 

 



71: Ең алғаш ландшафтық стиль және осы стильмен саябақ пайда 

болған мемлекет? 

[a]Қытай - Москва 

[a][+]Англия – Стоу 

[a]Россия - Павловск 

[a]Индия - Ерменонвиль 

[a] Казақстан – Баянауыл 

 

72: Регулярлық жобалау және алқаағаштар композициясына тән 

сипат? 

[a]кең көлемді шалғын, ирелеңдеген аллея (саяжол), бұталы 

тоғайлар  

[a]кең аллеялар (саяжол) ағаш топтарымен, шалғындар мен 

шалшықтар  

[a][+] ірі боскеттер, тік аллеялар, фонтандар, партерлік гүлзарлар  

[a]жолдары бар саштар мен бұталар массиві  

[a]гүл дақтары шалғын, бұта тобы араласқан тар аллея (саяжол)  

 

73: Ландшафтық жобалау және алқаағаштар композициясына тән 

сипат? 

[a][+] жасыл алқаптар (массив), табиғи пейзаж тобы, кең көлемді 

су қоймасы, жолдар 

[a]боскеттер мен лабиринтті ірі партерлер, фонтандар  

[a]тік аллеялар (саяжол), тірі қоршаулар және қабырғалар, кілем 

тәрізді гүлдер  

[a]ирелеңдеген аллеялар (саяжол), су каскады және фонтандар  

[a]тура ортасында декоративті элементтермен ғимараттар  

 

74: Регулярлы гүл композициясы: 

[a][+]партерлік  гүлзарлар,клумбалар, рабаткалар  

[a]миксбордерлер, топтар, альпі шоқылары  

[a]массивтер, топтар, партердің кілем тәріздес гүлдері  

[a]көгал шөптегі гүл дақтарымен жолдар  

[a]көгал шөптегі – жеке отырғызылған гүлдер  

 

75: Ландшафтық гүл композициясын анықтайтын факторлар? 

[a] гүлдеу мерзімі мен ассортименттер  

[a][+]түстер қатынасы, фон, гүлдеу мерзімі, тамашалау 

нүктесімен аралықтағы қашықтық  



[a]жарық түсіру, гүлзарлар конфигурациясы, жалпақ 

жапырақтылардың болуы  

[a]жоғарғы агротехника,барлық түстер аспектісінің болуы 

[a]гүлді өсімдіктердің гүл шеңберіне қарай орналасуы 

 

76: Бастапқы 3 сағат ішінде алтынтүстес стафилокок 

бактериясының  клеткасын өлтіретін ең фитонцидті ағаш? 

[a]емен және жөке 

[a][+]терек және қайың  

[a]шегіршін және шаған 

[a]үйеңкі  

[a]жаңғақ және қанды ағаш  

 

77: Ағаш тобының куртинадан (біртекті ағаш) айырмашылығы? 

[a]ассортимент бойынша 

[a]жапырақтардың түсімен  

[a]гүлдеуімен жеміс  салуымен  

[a][+]алатын аумағы мен ағаш санымен  

[a]желек тығыздығы бойынша  

 

78: Бақтар мен саябақтарда кең қолданылатын өсімдіктер 

қауымдастығы? 

[a]массив 

[a]тоғай 

[a][+]топ 

[a]жекелеген ағаштар 

[a]бұталар 

 

79: Жапырағы күзде күміс түске боялатын  ағаш? 

[a]қайың, жөке 

[a][+]емен, жылтыр шегіршін 

[a]үйеңкі, шаған  

[a]өрік, сумах 

[a]жаңғақ, қарағаш 

 

80: Қандай жағдайда маман ретінде ағаштың декоративті 

жағдайын білу керек?  

[a]ағаштар мен бұталарға күтім жасағанда  



[a]санитарлық кесу жүргізгенде  

[a][+]композиция құрғанда  

[a]олардың экология мен биологиясын оқып үйрену кезінде 

[a]көгал шөптер еккенде  

 

81: Түстер арқылы кеңістікті қалай алыстатып, жақындатуға 

болады? 

[a]алдыңғы планда сирек ағаштар, арт жағында қалың ағаштар 

немесе керісінше  

[a]ағаштар арасында міндетті түрде су кеңістігі болуы керек 

[a][+]алдыңғы көріністе күңгірт түсті ағаштар, ал артқы көріністе 

ашық түсті ағаштар және керісінше 

[a]кеңістікті көгал бөліп тұруы қажет                                                       

[a] алдыңғы көріністе бұталар, ал артқы көріністе аласа ағаштар 

және керісінше 

 

82: Ағаштардың контрасты колориттік үйлесімділігі жасалады: 

[a]кәдімгі емен және қара терек  

[a][+]қайың және тікенекті шырша  

[a] маньчжур жаңғағы және қараған 

[a]үйеңкі және ал қызыл долана 

[a]шаған  және ақ терек 

 

83: Қандай ағаш түрінің гүлдеуі кең көлемді түстер жиынтығын 

береді?  

[a]сұр жаңғақ 

[a]катальпа  

[a][+]скумпия (париковое дерево) 

[a]қотыр қайың 

[a]кәдімгі өрік 

 

84: Қарқынды – жылы реңдер: 

[a]жасыл, көк 

[a]күлгін, ақ 

[a]қара, сұр 

[a][+]қызыл, сары 

[a]көгілдір, қоңыр 

 

85: Күзгі жапырағы көп реңді болатын өсімдік: 



[a]кәдімгі емен 

[a][+]үлпек сумах  

[a]шаған жапырақты 

[a]қотыр қайың 

[a]жасыл шаған 

 

86: Горизонталь және вертикалды жазықтықтағы кеңістікті көрер 

көзге қалай үлкейтіп (иллюзия) көрсетуге болады? 

[a] ағаштарды ашық алаңқайларда тығыз отырғызу түрінде  

[a][+]жоталарда биік және ашық түсті, баурайында аласа күңгірт  

түсті ағаштар отырғызу  

[a]ағаштарды бұталармен аралас отырғызу  

[a]біртектес биік  ағаштар отырғызу және белдеу құру  

[a]қарқынды абаттандыру арқылы алқағаштар құру  

 

87: Саябақ типтес ағаш композиция массивін анықтайтын 

фактор? 

[a][+]орманқұрушылармен олардың  серіктестерінің қатысы  

[a]жасы үлкен ағаштармен  бұталардың болуы  

[a]биік ағаштар мен гүлзарлардың болуы  

[a] аборигенді өсімдіктер мен көгалдың болуы  

[a]бұталар мен гүлзарлардың болуы  

 

88. Саябақ массиві орман массивінен немен ерекшеленеді? 

[a] ағаштардың табиғи желегімен болуы  

[a][+]ағаштардың алуан түрлілігі, қылқандылармен 

жапырақтылардың кезектесуі, алаңқайдың болуы  

[a]экзотикалық (сирек)өсімдіктердің болуы  

[a]тығыз топтармен бұталы жекелеген ағаштар  

[a]ағаштардың кезектесуі, шалғындармен бұталардың қорысы  

 

89. Тоғай дегеніміз не? 

[a][+] бір ағаш түрінен тұратын  бақ-саябақ ландшафты 

[a]аралас саябақ ландшафты  

[a]бұтасыз саябақ ландшафты 

[a]орман астарынсыз саябақ ландшафты  

[a]қылқанды ағаштардың саябақ ландшафты  

 

90: Куртинада ағаштар қалай орналасуы керек? 



[a]біркелкі 

[a][+] біртекті, ортасына қарай тығыз 

[a]өте тығыз  

[a]периферия бойынша тыгыз 

[a]ортасына қарай сирек 

 

91: Қандай ағашты (бұтаны) солитер ретінде пайдалануға 

болады? 

[a]кез келген жапырақты  

[a]тек мәңгіжасыл жапырақты  

[a]тек ұзақ гүлдемейтін  

[a]ерекше желекті, күшті колоритті эффект беретін  

[a][+]кез келген  

 

92: Тар және жіңішке саяжолға (аллея) қандай ағаштар қолайлы? 

[a]кеңжелекті және биік ағаштар  

[a][+] пирамидальды және аласабойлы  

[a]бұталармен араласқан алып ағаштар  

[a]ағаштардың төселмелі түрі  

[a] аралас  

 

93: Тұқымдарымен ластанып кететіндігі  үшін саябақ 

аллеяларына отырғызылмайтын ағаш? 

[a]кәдімгі шетен 

[a]катальпа  

[a]кәдімгі атбас талшын 

[a][+]бұтақты шегіршін 

[a]ұсақ жапырақты  жөке 

 

94: Орман шеті дегеніміз не? 

[a]көше жолағын бөлудегі отырғызулар  

[a]жол бұрылысындағы отырғызулар  

[a]су қоймасы немесе фонтандар жанындағы отырғызулар  

[a]аллеялар бойындағы тік отырғызулар  

[a][+] алаңқайдың жиектеп орналасқан ағаштар  

 

95: Қандай бақ бұтасы саябақтағы су қоймасының колориттілігін 

арттырады? 

[a]жұпаргүл,тобылғы, форзиция 



[a]софора, бирючина, үшқат 

[a]бадам, шамшат, птелея 

[a]орман жаңғағы, қараган,ырғай  

[a]бирючина, пузыреплодник, шеңгел 

 

96: Көгалдандыру нысаналары функциональдық белгілері 

бойынша қалай бөлінеді? 

[a][+]жалпы және шектеулі, арнайы пайдаланулар  

[a]кварталдардың ішінде және көшелік  

[a]спорттық және демалу үшін  

[a]субасқан , қолайсыз және ластанған  

[a]таудың орман массиві, шөлдер мен шоқылар  

 

97: Елді мекендерді көгалдандыру жүйесі қандай факторларға 

бағынышты? 

[a]қаланың  көлемі (ауыл) 

[a]бұзылған жерлер  

[a]жолдан алшақтық  

[a]ауаның ластануы  

[a][+]табиғи- климаттық  

 

98: Көгалдандыру мақсатында қала көшелері қалай бөлінеді? 

[a] подъездер, өткелдер, бітеу көшелер  

[a]қысқа көшелер, сызықты және периферийлі  

[a]ұзыннан- ұзақ және айналма жолдар 

[a]орталық және парадты 

[a][+]жалпықалалық , аудандық және жергілікті   

 

99. Ландшафтық дизайндағы нысананы жобалаудағы негізгі 

мәліметтер? 

[a]спорт және мәдени объектілердің елді мекендегі саны  

бойынша  

[a]өткелдердің жағдайына қарап, фонтандардың санына қарай 

және көшелер мен үйлердің абаттануына қарай  

[a][+] үйлердің заман талабына сәйкестігіне орай, құрылыс түріне 

және ғимаратты сәндеуіне қарай 

[a] объектінің қазіргі жағдайы, топосъемка, табиғи жағдай және 

экология  



[a] қазіргі экология жағдайына қарай, отырғызу жұмыстарын 

бөлшектеу  

 

100. Ландшафтық дизайнда вертикальды жобалау қандай 

сұрақтарды шешеді? 

[a]инженерлік коммуникация жағдайын қамтамасыз ету үшін  

[a]ағаштар мен көгалдардың биіктігін жақсартады  

[a][+] су ағынын  қамтамасыз  етеді және биік рельефті 

ұйымдастырады  

[a]агртехниканы жақсартуға мүмкіндік береді  

[a]ағаштардың отырғызу орнын көбейтеді  

 

101. 10 га кем ландшафтық жоба қандай масштабта жасалады? 

[a][+]1:500 

[a]1:1000 

[a]1:300 

[a]1:2000 

[a]1:400 

 

102. 1 га сквер жобалау үшін қай стадиядан бастау керек? 

[a] техникалық жоба 

[a][+]дендроплан және жұмыс сызбасы (чертеж) 

[a] технико-экономикалық негіздеме  

[a] эскиздік сызбалар 

[a] сызба 

 

103. Қай сызбада (чертеж) өсімдік ассортименті санымен 

көрсетіледі? 

[a] бас жоба  

[a][+]дендрологиялық жоба  

[a] инженерлік құрылғылардың жобасы  

[a] кескіндеу сызбасы 

[a] архитектуралық профиль 

 

104. Сызбадан топтағы бұта санын анықтау үшін нені білу керек? 

[a]  өсімдіктің жарық сүйгіштікпен көлеңкеге төзімділігін  

[a] бүршік ату кезеңін  

[a] өсімдік биіктігімен гүлдеу мерзімін  

[a] тіршілік формасымен ассортиментін  



[a][+]отырғызу схемасымен топтың ауданын білу керек 

  

105. Көгалдандыру обьектісінің  аумағының балансы қандай 

мақсатпен жасалады? 

[a] бөлшектеу чертежін құру  

[a][+]жұмыс көлемін анықтау  

[a] өсімдік ассортиментін анықтау  

[a] абаттандыру деңгейін анықтау  

[a] отырғызу жұмысының кестесін жасау  

 

106. Ландшафтық дизайнда көркем (живопись) желекті қалай 

қолданған жөн? 

[a] гүлзарлар арасында  

[a] саябақ сипатты массивтерде  

[a] оман сипатты массивтерде  

[a][+] көгалда топтап және жекелеп отырғызу  

[a] қоқыстар төгу аймағындағы отырғызулар  

 

107. Ландшафтық дизайнда әдемі гүлдейтін бұталарды қалай 

қолданған жөн:   

[a] қоршау үшін массив 

[a] желден қорғағыш отырғызу  

[a] орман астары ретінде  

[a] беткейлерді бекіту үшін  

[a][+] көгалдағы топ  

 

108. 100м екі қатарлық тірі қоршау үшін қанша бұта 

отырғызылады? 

[a][+] 500-700 дана  

[a] 100-200 дана 

[a] 200-400 дана 

[a] 800-1000 дана 

[a] более 1000 дана 

 

109. Ландшафтық объектіде қандай еңістікте баспалдақтар салуға 

болады? 

[a] > 2 процент ( метрлік жолға 2см) 

[a] > 5 процент 

[a][+] > 7 процент 



[a] > 3 процент 

[a] 2 проценттен төмен  

 

110. Питомниктерден 5-6 жылдық қандай көшеттер жіберіледі? 

[a]долана, жөке, филодендрон 

[a]шегіршін,терек, тал 

[a]жаңғақ, жұпаргүл, форзиция 

[a] [+]қылқанды, қайың, емен 

[a] жемісті, үйеңкі, софора 

 

111. Тамыры ашық жүйелі топырағы жұтаң жерлерде отырғызу 

үшін шұңқырдың көлемі қандай болуы керек (диаметр, м)?  

[a] 1,2 

[a][+] 1,0 

[a] 0,8 

[a] 0,6 

[a] 0,4 

 

112. Ландшафтық дизайнда объектінің аумағын бөлу үшін неден 

бастайды? 

[a] теодолиттік жүргізулер салады  

[a] квадраттық тор көз салады  

[a] ординат жүргізеді  

[a][+]участоктың шекарасын анықтайды  

[a] базистік сызықтар жүргізеді  

 

113: Көгалдандыру объектісінде отырғызылған ағаш қай 

минералды тыңайытқышқа зәру? 

[a] тотияйын 

[a] құрамында цинк бар  

[a][+] фосфорлы  

[a] әк  

[a] темір тотығы  

 

114: Қай ағаш күзгі және қысқы отырғызуды көтермейді? 

[a]кәдімгі шегіршін 

[a][+] биота 

[a] қараган 



[a]шаған үйеңкі 

[a]қара терек 

 

115: Қай ағаш жасы ұлғайғанда қайта отырғызуды көтермейді (8-

10 жастан жоғары)? 

[a]кәдімгі қарағай 

[a] [+]қотыр қайың 

[a] тікенекті шырша  

[a]кәдімгі шырша 

[a] жасыл шаған 

 

116: Ең күшті органикалық тыңайытқыш: 

 [a] аттың қиы  

 [a] тезек 

 [a] қи  

 [a][+] құс саңғырығы  

 [a] фекалий 

 

117: Қызыл жолақ дегеніміз не ( салынатын құрылыс сызығы )? 

[a] көлік жүретін бөліктің ішкі жағы  

[a] бөлетін жолақ  

[a] тротуардың ішкі жағы  

[a][+] салынатын құрылысқа жақын тротуардың ішкі жағы  

[a] көшедегі жасыл жолақ  

 

118: Ауладағы балалар алаңшасына қандай бұталарды 

отырғызудан сақтанған жөн ? 

[a] жапырақ бояуларының көп түстілігін  

[a] ұсақ жапырақтарымен бұтақтарының бояуы қанық  

[a][+]гүлдері мен жемістері ашық және төмен орналасқан  

[a] шар тәрізді кесілген түрлері  

[a] тығыз тірі қоршау пайда болатын  

 

119.Транспорттық жол тораптарына қандай биіктіктегі ағаштар 

отырғызылады? 

[a][+] 1м биік емес 

[a] 2-3м 

[a] 3-4м 



[a] 4-5м 

[a] > 5м 

 

120. Бульвардың ең басты жобалау элементі? 

[a][+]жаяу жүргінші жолы  

[a] фонтан-бассейн 

[a] гүлзарлар  

[a] бұталар тобы 

[a] көгал 

 

121. Жоғарғы оқу орны аумағын ландшафтық көгалдандырудың 

мақсаты  

[a][+] оқу-танымдық  

[a] әлеуметтік – психологиялық    

[a] мәдени – тұрмыстық  

[a] экономикалық тиімді  

[a] әкімшілік- шаруашылық  

 

122. ЖОО көгалдандыруда қандай ағаштар ұсынылады? 

[a] фитонцидті  хош иісті  

[a] шпалерге өрмелеп өсетін жемісті – жүзімді  

[a][+] жыл бойы сәндік (декоративті) эффектісімен  

[a] ағаштарсыз, көгалда тек бұталар ғана  

[a] газға тұрақтылық  

 

123. Аурухана аумағына қандай ағаш түрін мүлдем отырғызуға 

болмайды? 

[a][+] өте қатты хош иісті  

[a] көлеңкеге төзімді және биік  

[a] әдемі гүлдейтін және аса биік емес  

[a] колоритті және жарық сүйгіш  

[a] ұсқынсыз жемістерімен және тұқымдарымен  

 

124. Балалар мекемесіне көлемі жағынан қандай ағаштар 

қолданылады? 

[a] I- шамадағы 

[a] II- шамадағы 

[a][+] III- шамадағы 

[a] аралас 



[a] I- шамадағы ағаштардың басымдылығы  

 

125. Қандай өндірістік кәсіпорын маңына дендрарий 

ұйымдастырылуы мүмкін? 

[a] тұрмыстық  химия 

[a] цемент өндірісі 

[a][+] электршамды 

[a] мақта өндірісі  

[a] тас уату 

 

126. Мемориалды баққа қандай аймақ тән? 

[a] демалу және көңіл көтеру 

[a] спорт және аттракцион 

[a][+] салтанат және рәсімдік 

[a]шаруашылық 

[a] жаппай демалу-мәдени 

 

127. Көрме бағына қандай аймақ тән? 

[a] бақ 

[a][+] экспозициялық 

[a] қызмет көрсету 

[a] әкімшілік 

[a] көңіл көтеру 

 

128. Мемориал бақтар дизайнында қандай ағаш түрлері басым 

болуы керек? 

[a] тек экзотикалық 

[a] жапырақты бұталар 

[a] жапырақты көлеңкеге төзімділер 

[a] жапырақты жылдам өсетіндер 

[a][+] қылқанды және жарық сүйгіш жапырақтылар 

 

129. Ландшафттық  дизайнда боскет деген не? 

[a] шалғындық көгалдағы орнаменталды гүлзар 

[a] су бойындағы салбыраңқы желекті ағаш тобы 

[a][+] шпалер түрінде қырқылған ағаш және бұта топтары  

[a] әдемі гүлдейтін бұталар 

[a] топ тастарды көмкеретін биік шөптер 

 



130. Элементтердің қайсысының скверлерді сәулет-көркемдік 

(озондаушы) ұйымдастыруда маңызы жоғары? 

[a]тақташа жолдар 

[a][+]су эффекттері 

[a] ескерткіштер 

[a] жарықтандыру шамдары 

[a] көлеңкелеу шатырлары 

 

131. Шағын аудан бағының минималды аумағы қандай? 

[a][+] 1га 

[a] 2га 

[a] 3га 

[a] 4га 

[a] 5га 

 

132. Бақтың, саябақтың, кеңсенің кіре берісіне қандай көгал 

жасалынады? 

[a] ауылдық 

[a] спорттық 

[a] бақ-саябақтық 

[a][+] партерлік 

[a] шалғындық 

 

133. Ең ұзақ мерзімді көгал шөбі: 

[a] бидайық 

[a][+]қонақот (мятлик)  

[a] райграс  

[a] жоңышқа 

[a] суоты (полевица) 

 

134. Көгал шөптері тұқымының себу нормасын қалай анықтауға 

болады? 

[a][+] бір тұқымның қоректену ауданы бойынша 

[a] тұқымның өну энергиясы бойынша 

[a] по тұқымның топталып өнуі бойынша  

[a] тазалығы мен өнгіштігі бойынша 

[a] м
2   

тұқым саны бойынша 

 



135. Көгалды шымнан өсіру тәсілі көп жағдайда қайда 

пайдаланылады? 

[a] гольф ойындары алаңқайларында және корттарда 

[a] бақ партерлері мен гүлзарларда 

[a][+] беткейлер мен қиғаш жерлерде 

[a] бақтағы алаңқайлар мен ашық жерлерде 

[a] тасты бақшалар мен монобақтарда 

 

136: Футбол алаңына арналған көгал шөптер тұқымын себуде 

қандай норма қолданылады (г/м
2
)? 

[a] 10-15 

[a] 15-20 

[a] 20-25 

[a][+] 25-30 

[a] 35-40 

 

137: Партер көгалдары қандай биіктікте шабылады ? 

[a]  1-2см 

[a][+] 2-3см 

[a] 3-4см 

[a] 4-5см 

[a] 5-6см 

 

138: Көгалдандыру нысандарындағы ең зиянды арамшөп: 

[a] жаужапырақ 

[a] қымыздық 

[a][+]бақ-бақ 

[a]алабота 

[a] дурман 

 

139: Ландшафтық дизайн нысандарында көгалдағы мүкті қалай 

жоюға болады? 

[a] тотияйынмен (медный купорос) 

[a][+] темір тотығымен (железный купорос) 

[a] аммоний күкірт қышқылымен 

[a] аммиак селитрасымен 

[a] калий тұзымен 

 

140: Көгалдарда ең алғашқы шабуды қай кезде жүргізеді? 



[a][+] шөп биіктігі 8-10см болғанда 

[a] 10-15см болғанда 

[a] 15-20см болғанда 

[a] 20-25см болғанда 

[a] 25см ден жоғары болғанда 

 

141: Көгалдарды күту барысында қандай тыңайтқышты 

вегетациялық кезең аяқталардан 1-1,5 айдан бұрын пайдалануға 

болмайды? 

[a] фосфор 

[a] калий 

[a] кальций  

[a][+] азот 

[a] натрий 

 

142: Ерте көктемде жүргізілетін, көп таралған және тиімді күтім 

тәсілі қандай? 

[a] компосттарды пайдалана отырып топырақ шашу 

[a] органикалық тыңайтқыштармен қоректендіру 

[a] қарқынды суару  

[a][+] шымды механикалық өңдеу 

[a] арамшөптерді жою және қоқыстарды тазалау 

 

143: Жапырақты ағаш тамырлары қандай тереңдікте көп 

таралады? 

[a] 20-30см 

[a] 30-40см 

[a] 40-50см 

[a][+] 50-60 см 

[a] 60-70см 

 

144: 10-15жастағы жаңадан отырғызған ағаштарды вегетациялық 

кезең ішінде қанша рет суару керек? 

[a] 5-10 рет 

[a] 10-15 рет 

[a][+] 15-20 рет 

[a] 20-25 рет 

[a] 25 артық 

 



145: Ағашты отырғызғаннан кейін, оның түбіне булануды азайту 

мен топырақты жылыту үшін қандай агротехникалық шаралар 

орындалады? 

[a] терең қопсыту 

[a] азотпен қоректендіру 

[a] арамшөптерден тазалау 

[a][+] жабындау (мульчирлеу) 

[a] суару 

 

146: Ағаш түбін вегетациялық кезең ішінде қанша рет қопсыту 

қажет? 

[a] 1-2 рет 

[a] 2-3 рет 

[a] 3-4 рет 

[a][+] 4-5 рет 

[a] 10 рет 

 

147: Жас қылқанды ағаштарды тасымалдауда желекті сақтау үшін 

не істеу қажет? 

[a][+] баумен орау немесе байлау 

[a] көлікке тығыз тиеу 

[a] биіктік бойынша тығыз орнату 

[a] жабынмен жабу 

[a] жылдамдықты азайту 

 

148. Қандай ағаш түрлерін мүлдем шырпуға болмайды? 

[a][+]қарағай, жаңғақ, қайың  

[a]шырша, тұт, жөке 

[a]үйеңкі, биота, арша 

[a] долана, терек, тал 

[a]шаған, самырсын,  жеміс ағашы 

 

149. Мезгіл бойынша ағаштарды шырпуға ең жақсы уақыт: 

[a][+]ерте көктем кезі 

[a] күз 

[a] қыс 

[a]жаз 

[a] кеш күз 

 



150. Қала алқағаштарын қайта қалпына келтірудің басты себебі 

не? 

[a] дұрыс пайдаланбау 

[a] күтімнің жеткіліксіздігі 

[a][+]алқағаштардың қартаюы 

[a] жобалаудағы қателік 

[a] қоршаған ортаның әсері 

 

151: Ландшафтық дизайндағы ылғалды ортада өсетін өсімдіктер? 

[a]жүзгін, солянка 

[a]  қайың; қарағаш 

[a][+]тал,терек 

[a]  жөке,  қармала     

[a]қараған, қарағай 

 

152: Ландшафтық дизайндағы жарық сүйгіш ағаштар? 

[a] кәдімгі емен 

[a][+]сібір балқарағайы  

[a]шығыс тисі 

[a]ұсақ жапырақты жөке 

[a]сібір самырсыны 

 

153: Ланшафтық дизайндағы сортаң жерлерге төзімді ағаштар?  

[a] желкілдек шаған  

[a] амур жөкесі 

[a] қотыр қайың  

[a][+]Палас жыңғылы  

[a] көк терек 

 

154: Дизайн композициясындағы көлеңкеге төзімді ағаш түрлері? 

[a] қотыр қайың  

[a] татар үйеңкісі  

[a][+] жемісті тисс  

[a] жылтыр шегіршін 

[a] сібір балқарағайы 

 

155: Дизайн композициясын жасаудағы ең жылдам өсетін ағаш 

түрлері? 

[a] сібір самырсыны  



[a] аян шыршасы 

[a] сібір майқарағайы  

[a][+] эквалипт   

[a] скумпия 

 

156: Су қоймаларына арналған ылғал сүйгіш түрлер?  

[a] қызыл емен  

[a][+]ақ тал  

[a] татар үйеңкісі   

[a] кәдімгі қарағай  

[a] күміс түсті шеңгел  

 

157: Топырақтың ылғалдылығын талғампаз аға түрі? 

[a] мол гүлдейтін чубушник  

[a] қырым қарағайы  

[a] Дауыр балқарағайы  

[a] кәдімгі жұпаргүл  

[a][+]сұр қандағаш   

 

158: Альпинарий үшін топырақтың тұздылығына көнбіс ағаш? 

[a][+]жыңғыл 

[a] үлпілдек  қайың  

[a] биік шаған 

[a] ұсақ жапырақты үйеңкі 

[a] ақ қандағаш 

 

159: Құрғақшылыққа төзімді аға түрлері, бұл: 

[a] мезофиттер 

[a][+]ксерофиттер  

[a] гигрофиттер 

[a] кальцеофиллдер  

[a] мезогигрофиттер 

 

160: Тіреуіш аркаларға арналған  өсімдік түрлері 

[a][+] жүзім, лимонник, княжик  

[a] чубушник, тобылғы, ұшқат 

[a] ильм, кизил, свида 

[a] бөріқарақат, ирга, дзельква  

[a] жұпаргүл, шаған, жөке 



 

161: Ландшафтық дизайнға арналған суыққа төзімді солитер 

ағаштар? 

[a] ақ сексеуіл  

[a] жыңғыл  

[a] Рихтер сораңы, ащы шөп  

[a] қызыл жүзгін 

[a][+]амур барқыты    

 

162: Альпинариде құмды және тасты жерлерде қолданылатын 

«псаммофит» өсімдік ?  

[a] орман жаңғағы 

[a] қара ырғай  

[a] скумпия 

[a][+]жүзгін  

[a] қандағаш 

 

163. Ландшафтық дизайндағы қолданылатын ең биік бұта? 

[a] багульник 

[a][+] орман жаңғағы  

[a] қара бүлдірген 

[a] морошка 

[a] сиырбүлдірген 

 

164. Микориза-болып табылады: 

[a] минералды тыңайытқыш  

[a] топырақтың атауы  

[a] орманпатологиялық зиянкестерге қарсы препарат 

[a] ағаштың дің шірігі 

[a][+] саңырауқұлақ және тамыр симбиозы  

 

165. Қазақстандағы қандай түр эндем болып табылады? 

[a] кавказ каркасы,орман шамшаты  

[a] өзен үйеңкісі, түрлі жапырақты жаңғақ 

[a]ұсақ жапырақты жөке, жабысқақ қандығаш  

[a][+] согдиан шағаны, іле бөріқарақаты.  

[a]шаған жапырақты үйеңкі, ірі жапырақты жөке. 

 

166: Қазақстандағы шет елден әкелінген өсімдік? 



[a] үшкір жапырақты үйеңкі  

[a][+] күміс түсті үйеңкі 

[a] татар үйеңкісі  

[a] Семенов үйеңкісі   

[a] дала үйеңкісі  

 

167. Көгалдандыруда кеш гүлдейтін ағаш? 

[a] кәдімгі өрік 

[a] жабайы алма  

[a] кәдімгі мойыл  

[a][+] кәдімгі катальпа   

[a] кәдімгі бадам 

 

168. Ландшафтық дизайндағы 3-ші шамадағы өсімдік?  

[a]кәдімгі шаған  

[a] ұсақ жапырақты үйеңкі  

[a] қызыл емен дуб красный  

[a] пирамидальді терек 

[a][+] бөріқарақат   

 

169. Бір бірікпеден 2 қылқанды қарағай түрі? 

[a] Веймут 

[a] сібір   

[a][+]кәдімгі   

[a] сары   

[a] европа  

 

170. Реликті ареалға жататын ағаш түрі? 

[a] грек жаңғағы   

[a] қотыр қайың   

[a] кәдімгі қарағаш 

[a][+]қос салалы гингко   

[a] ақ сексеуіл  

 

171. Солтүстік америкалық PINUS туысының интродуценті?  

[a] сібір қарағайы 

[a] корейлік қарағай  

[a]жатаған қарағай   

[a][+]Веймут қарағайы  



[a] Қырым қарағайы   

 

172: Көгалдандырудағы улы сабағына қарай шектеу қойылатын 

арша түрі? 

 [a] виргиндік арша 

[a] [+]дәрілік арша   

[a] кәдімгі арша 

[a] зеравшан аршасы   

[a] сауыр аршасы  

 

173: Ландшафтық композициядағы баяу өсетін ағаш? 

[a] қара терек  

[a] эквалипт   

[a][+] жемісті тисс    

[a] кәдімгі қарағай   

[a] сібір балқарағайы  

 

174: LARIX туысының қылқанының бір бірікпеден таралған 

саны? 

[a] 2-3 

[a] 3-5 

[a] 5-8 

[a] 8-15 

[a][+]20-60  

 

175: «LARIX» қылқанының өміршеңдігі жыл бойынша? 

[a] 6 

[a] 2 

[a] 10 

[a][+]1  

[a] 3 

 

176: Өсімдіктің қандай туысы қыста қылқанын тастайды?  

[a] қарағай 

[a] шырша  

[a] самырсын пихта 

[a][+]балқарағай   

[a] биота  

 



177: Сары қарағайдың қылқанының саны? 

[a] 2 

[a][+]3  

[a] 4 

[a] 5 

[a] 8 

 

178: Сүректің ядросы анық көрінетін ағаш түрі?  

[a] терек 

[a][+]тянь-шань қайыңы 

[a] сібірлік балқарағай 

[a] ірі жапырақты жөке   

[a] қызыл аюбадам 

 

179: Бес қылқанды қарағай? 

[a] тау  

[a] кәдімгі   

[a][+] сібір    

[a] сары   

[a] қырым   

 

180: Еліміздегі ландшафтық дизайнында қолданылмайтын ағаш 

түрі? 

[a] бөріқарақат  

[a] Семенов үйеңкісі   

[a] Шренк шыршасы  

[a][+] эквалипт  

[a] Сиверс алмасы  

 

181: Ландшафтық дизайндағы аласа бойлы қарағай түрі? 

[a]гималай самырсыны   

[a]сібір самырсыны   

[a][+] төселмелі қарағай  

[a]сібірлік қарағай  

[a]корей қарағайы  

 

182. Кәдімгі емен қай тұқымдасқа жатады? 

[a]анакардация  

[a][+] шамшат    



[a]қайың  

[a]талдар  

[a]симаруб  

 

183. Шренк шыршасы қай тұқымдасқа жатады? 

[a]сауыр ағаштар 

[a][+]қарағайлар   

[a]тисстер  

[a]анакардация 

[a]эфедра 

 

184. Biota қай тұқымдасқа жатады?  

[a]жыңғылдар 

[a]шынар  

[a]араукарийлер 

[a][+] сауыр ағаштар 

[a]бигнония 

 

185. Төменде көрсетілген ағаштардың қайсысының жапырағы 

сәнді? 

[a] жылтыр шегіршін 

[a][+] ақ тұт  

[a]мойыл 

[a]дала шиесі 

[a]кәдімгі аюбадам  

 

[q][+] 4:1: Көгалдандыруда ең жылдам өсетін ағаш түрі? 

[a]Сібір самырсыны 

[a]Аян шыршасы  

[a]Нордман самырсыны   

[a][+]эквалипт   

[a]скумпия  

 

186: Ландшафтық дизайнда қолданылатын ең биік ағаш? 

[a][+]Кавказдық самырсын  

[a]Іле бөріқарақаты  

[a] төселмелі самырсын 

[a]дәрі аршасы  

[a]кәдімгі жұпаргүл  



 

187: Төмендегі  ағаштардың қайсысын топиарлық өнерді 

қолдануға болады (жасыл шарбақ)?  

[a]ақ самырсын  

[a]Еуропалық шырша   

[a][+]Батыс туясы  

[a]дәрі аршасы  

[a]Қырым қарағайы  

 

[q][+] 4:1: «Ландшафтный дизайн»-бұл? 

[a]елді мекенде саябақ массивін құру   

[a]орман массивін құру  

[a]көгалдандыру нысанасын құру 

[a]абаттандыру элементтерімен су кеңістігін құру  

[a][+]тұрғын және табиғи ортада алқаағаштармен кеңістікті 

ұйымдастыру  

 

[q][+] 4:1: Кеш түсетін үсікке бейім ағаш түрі? 

[a]үлпілдек қайың  

[a]ұсақ жапырақты жөке  

[a][+] кәдімгі өрік  

[a]үлкен катальпа ( сән ағаш ) 

[a]дірілдек терек  

 

[q][+] 4:1: Декоративті бүр жемісті ағаш бұталар:  

[a]Сукачев балқарағайы   

[a]майқарағай  

[a][+]дәрілік арша 

[a]Корей самырсыны  

[a]батыстық туя 

 

[q][+] 4:1: Вегетациялық кезеңнің соңына қарай қандай ағаш 

түрлерінің жапырағы қызарады?  

[a]қанды ағаш, орман жаңғағы 

[a]сораң,, сексеуіл, катальпа 

[a]тал, тұт, шегіршін  

[a][+]үйеңкі, шетен, скумпия  

[a]шаған, жұпаргүл, аюбадам 

 



[q][+] 4:1: Мамыр-маусым айларында пісіп жетілетін тұқым? 

[a][+] жылтыр шегіршін 

[a]жасыл шаған  

[a]үлпілдек аққайың 

[a]жабайы алма  

[a]( сән ағаш )катальпа   

 

[q][+] 4:1: Күрделі сәнді болып келетін жапырақ қай ағашта? 

[a]жылтыр шегіршін 

[a][+]ақ акация  

[a]қара терек 

[a]кәдімгі жұпаргүл 

[a]үлпілдек қайың 

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық дизайнда ең әдемі гүлдейтін бұта:  

[a][+]форзиция 

[a]сары қараған 

[a]аюбадам  

[a]қызыл свида  

[a]Семенов бересклеті 

 

[q][+] 4:1: Төрт қырлы тығын тектес декоративті бұтақ? 

[a]сары қараған 

[a]орман таңқурайы 

[a]алмұрт 

[a]орман алмасы 

[a][+]европалық қабыржығы 

 

[q][+] 4:1: Шетен жемісі қандай? 

[a]сулы сүйекті 

[a][+]алмашық  

[a]жеміс шоғыры 

[a]сүйекті 

[a]шошқа жаңғақты 

 

[q][+] 4:1: Қай ағаштың күрделі қауырсын қанатты әсем 

жапырақты болып келеді? 

[a]ірі дәрілік жүзім 

[a]қотыр қайың 



[a]Вавилондық тал (жылауық тал) 

[a]ақ терек  

[a][+]сары қараған  

 

[q][+] 4:1: Қай ағаштың қабығындағы сәндік тығындық қабаты 

бар? 

[a]үлпек қайыңға 

[a]үшкір жапырақты немесе шынар жапырақты үйеңкі 

[a][+]Амур барқыты   

[a]ірі жапырақты жөке 

[a] күміс түсті шеңгел  

 

[q][+] 4:1: Ирга туысының жапырақтарына тән сипат? 

[a]ине тәрізді 

[a]алақанша 

[a]үшбұрышты 

[a]қандауыр 

 [a][+]сопақша   

 

[q][+] 4:1: Қай ағаштың гүлдеуі әдемі және хош иісті? 

[a]шырғанақ   

[a]грек жаңғағы 

[a]орман жаңғағы  

[a]тау шегіршіні 

[a][+]хош иісті жасмин   

 

[q][+] 4:1: Қай ағаштың тұқымы піскен кезде түсіп қалады? 

[a]тянь-шань шетені 

[a]кәдімгі бүрлен  

[a]сыңғақ ит шомыры  

[a][+]жатаған шегіршін   

[a]кәдімгі қына ағаш.  

 

[q][+] 4:1: Еліміздегі жылдам өсетін ағаш болып саналады:  

[a]шырша 

[a]шетен 

[a]май қарағай 

[a][+]терек 

 [a]жыңғыл 



 

[q][+] 4:1: Жапырақ алақаншасы дөңгелектен қандауырға дейін 

өзгеретін көркем сәнді ағаш: 

[a]емен 

[a]тұт 

[a]қайың  

[a][+]тораңғы  

[a]терек 

 

[q][+] 4:1: Әсем гүлдейтін бұта:  

[a]амур барқыты 

[a]шеңгел 

[a]үшкіржапырақты үйеңкі 

[a]шаған 

[a][+]рододендрон  

 

[q][+] 4:1: Жемісі жеуге жарамды, шырынды жидекті-ағаш түрі: 

 [a]қара сексеуіл 

[a]дала үйеңкесі 

[a][+]көк ұшқат   

[a]аққандағаш 

[a]кәдімгі жұпаргүл  

 

[q][+] 4:1: Тек тамыр атпалармен тарайтын ағаш түрі? 

[a] [+]дірілдек терек   

[a]қара терек  

[a]бальзамды терек 

[a]лавржапырақты терек  

[a]бәйтерек 

 

[q][+] 4:1: Раушангүлдер тұқымдасының ішіндегі тікенекті бұта: 

 [a][+]терн  

[a]бадам 

[a]қара ырғай  

[a]тобылғы 

[a]ирга 

 

[q][+] 4:1: Сүрегі қатты ағаш түрлері:  

[a]қайың,көк терек 



[a][+]емен,шамшат 

[a]жөке, қанды ағаш 

[a]терек, ағаш тектес тал 

[a]үйеңкі, терн 

 

[q][+] 4:1: Магнолияның гүліне түсі мен пішіні қандай: 

 [a][+]ірі, аппақ қардай, хош иісті  

[a]жасылдау сары гүлімен, ұсақ, жақсы  исімен  

[a]ірі, қызыл, иіссіз  

[a]гүлдері ұсақ, қолшатыр сияқты бір жерге жиналған, сары  

[a]гүлдері сыпырғы тәріздес, сарғыштау 

 

[q][+] 4:1: Ланшафтық дизайнда шөлейт жерлерге қолданатын 

ағаш түрі: 

[a]биік шаған  

[a]кәдімгі емен  

[a]Семенов қабыржығы 

[a][+]түрлі жапырақты тораңғы  

[a]тянь-шань қайыңы 

 

[q][+] 4:1: Жылу сүйгіш ағаш: 

[a]ақ қандағаш  

[a]ақ терек 

[a]ақ сексеуіл  

[a][+]мәңгі жасыл сауыр ағаштар   

[a]ақ свида  

 

[q][+] 4:1: Ерте гүлдейтін ағаш түрлері: 

[a]ұсақжапырақты жөке ағашы 

[a][+]кәдімгі орман жаңғағы 

[a]венгр жұпаргүлі  

[a]атбас талшын  

[a]тянь-шань шетені 

 

[q][+] 4:1: Жолдың бойына қандай ағаш және бұталарды 

отырғызған дұрыс:  

[a][+] бальзамды терек, жатаған қарағаш  

[a]ұсақ жапырақты жөке, қотыр қайың 

[a]шетен, үйеңкі 



[a]қандағаш, шаған 

[a]шамшат, эквалипт 

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық дизайнда ұзақ гүлдейтін бұта? 

[a]сексеуіл 

[a]сораң 

[a]эфедра 

[a]шеңгел 

[a][+]жыңғыл  

 

[q][+] 4:1: Көктемде жапырағы шыққанға дейін ашық- қызыл 

болып гүлдейтін аға-бұталар: 

[a]қара ырғай  

[a]тобылғы 

[a][+]бадам  

[a]қабыржық  

[a]қарақат 

 

[q][+] 4:1: Бұта болып саналатын түр: 

[a]ақ қараған  

[a][+]орта тобылғы 

[a]үш тікенекті қармала 

[a]кәдімгі шетен 

[a]талшын  

 

[q][+] 4:1: Көмірқышқыл газын көп сіңіретін ағаш түрі? 

[a]кәдімгі шырша  

[a]кәдімгі емен 

[a][+]қара терек 

[a]қотыр қайың 

[a]кәдімгі қарағай 

 

[q][+] 4:1: Қалада 1 га-да 1 сағатта қанша көмірқышқыл газын 

жұтады: 

[a]2кг 

[a]4кг 

[a]6кг 

[a][+]8кг 

[a]10кг 



 

[q][+] 4:1: Регулярлық стилімен саябақ ең алғаш пайда болған 

мемлекет? 

[a]Германия - Трептов саябағы  

[a]Эфиопия - Госпарк 

[a][+]Франция – Версаль 

[a]Россия - Петродворец 

[a]Казақстан –Республика саябағы 

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық стильмен ең алғаш саябақ пайда болған 

мемлекет? 

[a]Қытай - Москва 

[a][+]Англия – Стоу 

[a]Россия - Павловск 

[a]Индия - Ерменонвиль 

[a] Казақстан – Баянауыл 

 

[q][+] 4:1: Регулярлық жобалау және алқаағаштар 

композициясына тән сипат? 

[a]кең көлемді шалғын, ирелеңдеген аллея (саяжол), бұталы 

тоғайлар  

[a]кең аллеялар (саяжол) ағаш топтарымен, шалғындар мен 

шалшықтар  

[a][+] ірі боскеттер, тік аллеялар, фонтандар, партерлік гүлзарлар  

[a]жолдары бар саштар мен бұталар массиві  

[a]гүл дақтары шалғын, бұта тобы араласқан тар аллея (саяжол)  

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық жобалау және алқаағаштар 

композициясына тән сипат? 

[a][+] жасыл алқаптар (массив), табиғи пейзаж тобы, кең көлемді 

су қоймасы, жолдар 

[a]боскеттер мен лабиринтті ірі партерлер, фонтандар  

[a]тік аллеялар (саяжол), тірі қоршаулар және қабырғалар, кілем 

тәрізді гүлдер  

[a]ирелеңдеген аллеялар (саяжол), су каскады және фонтандар  

[a]тура ортасында декоративті элементтермен ғимараттар  

 

[q][+] 4:1: Регулярлы стильдегі гүл композициясы: 

[a][+]партерлік  гүлзарлар,клумбалар, рабаткалар  



[a]миксбордерлер, топтар, альпі шоқылары  

[a]массивтер, топтар, партердің кілем тәріздес гүлдері  

[a]көгал шөптегі гүл дақтарымен жолдар  

[a]көгал шөптегі – жеке отырғызылған гүлдер  

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық гүл композициясын бұл? 

[a] гүлдеу мерзімі мен ассортименттер  

[a][+]түстер қатынасы, фон, гүлдеу мерзімі, тамашалау 

нүктесімен аралықтағы қашықтық  

[a]жарық түсіру, гүлзарлар конфигурациясы, жалпақ 

жапырақтылардың болуы  

[a]жоғарғы агротехника,барлық түстер аспектісінің болуы 

[a]гүлді өсімдіктердің гүл шеңберіне қарай орналасуы 

 

[q][+] 4:1: Ең фитонцидті ағаш? 

[a]емен және жөке 

[a][+]терек және қайың  

[a]шегіршін және шаған 

[a]үйеңкі  

[a]жаңғақ және қанды ағаш  

 

[q][+] 4:1: Куртинаның (біртекті ағаш) ағаш тобынан 

айырмашылығы? 

[a]ассортимент бойынша 

[a]жапырақтардың түсімен  

[a]гүлдеуімен жеміс  салуымен  

[a][+]алатын аумағы мен ағаш санымен  

[a]желек тығыздығы бойынша  

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық дизайнда  кең қолданылатын өсімдіктер 

қауымдастығы? 

[a]массив 

[a]тоғай 

[a][+]топ 

[a]жекелеген ағаштар 

[a]бұталар 

 

[q][+] 4:1: Жапырағы күзде күміс түске боялатын  ағаш түрі? 

[a]қайың, жөке 



[a][+]емен, жылтыр шегіршін 

[a]үйеңкі, шаған  

[a]өрік, сумах 

[a]жаңғақ, қарағаш 

 

[q][+] 4:1: Қандай жағдайда маман ретінде ағаштың сәнді 

(декоративті) жағдайын білу керек?  

[a]ағаштар мен бұталарға күтім жасағанда  

[a]санитарлық кесу жүргізгенде  

[a][+]композиция құрғанда  

[a]олардың экология мен биологиясын оқып үйрену кезінде 

[a]көгал шөптер еккенде  

 

[q][+] 4:1: Түстер арқылы кеңістікті қалай алыстатып, 

жақындатуға болады? 

[a]алдыңғы планда сирек ағаштар, арт жағында қалың ағаштар 

немесе керісінше  

[a]ағаштар арасында міндетті түрде су кеңістігі болуы керек 

[a][+]алдыңғы көріністе күңгірт түсті ағаштар, ал артқы көріністе 

ашық түсті ағаштар және керісінше 

[a]кеңістікті көгал бөліп тұруы қажет                                                       

[a] алдыңғы көріністе бұталар, ал артқы көріністе аласа ағаштар 

және керісінше 

 

[q][+] 4:1: Қандай ағаштар контрасты колориттік үйлесімділігі 

береді: 

[a]кәдімгі емен және қара терек  

[a][+]қайың және тікенекті шырша  

[a] маньчжур жаңғағы және қараған 

[a]үйеңкі және ал қызыл долана 

[a]шаған  және ақ терек 

 

[q][+] 4:1: Гүлдеуі кең көлемді түстер жиынтығын беретін ағаш 

түрі?  

[a]сұр жаңғақ 

[a]катальпа  

[a][+]скумпия (париковое дерево) 

[a]қотыр қайың 

[a]кәдімгі өрік 



 

[q][+] 4:1: Жылы түстерді ата: 

[a]жасыл, көк 

[a]күлгін, ақ 

[a]қара, сұр 

[a][+]қызыл, сары 

[a]көгілдір, қоңыр 

 

[q][+] 4:1: Күзде жапырағы көп түсті болатын ағаш түрлері: 

[a]кәдімгі емен 

[a][+]үлпек сумах  

[a]шаған жапырақты 

[a]қотыр қайың 

[a]жасыл шаған 

 

[q][+] 4:1: Кеңістік арқылы өсімдікті үлкейтуге болады? 

[a] ағаштарды ашық алаңқайларда тығыз отырғызу түрінде  

[a][+]жоталарда биік және ашық түсті, баурайында аласа күңгірт  

түсті ағаштар отырғызу  

[a]ағаштарды бұталармен аралас отырғызу  

[a]біртектес биік  ағаштар отырғызу және белдеу құру  

[a]қарқынды абаттандыру арқылы алқағаштар құру  

 

[q][+] 4:1: Ландшафт типінің ағаш массивтерінің 

композициясының факторлары? 

[a][+]орманқұрушылармен олардың  серіктестерінің қатысы  

[a]жасы үлкен ағаштармен  бұталардың болуы  

[a]биік ағаштар мен гүлзарлардың болуы  

[a] аборигенді өсімдіктер мен көгалдың болуы  

[a]бұталар мен гүлзарлардың болуы  

 

[q][+] 4:1: Саябақ массиві орман массивінен айырмашылығы? 

[a] ағаштардың табиғи желегімен болуы  

[a][+]ағаштардың алуан түрлілігі, қылқандылармен 

жапырақтылардың кезектесуі, алаңқайдың болуы  

[a]экзотикалық (сирек)өсімдіктердің болуы  

[a]тығыз топтармен бұталы жекелеген ағаштар  

[a]ағаштардың кезектесуі, шалғындармен бұталардың қорысы  

 



[q][+] 4:1: Тоғай дегеніміз не? 

[a][+] бір ағаш түрінен тұратын  бақ-саябақ ландшафты 

[a]аралас саябақ ландшафты  

[a]бұтасыз саябақ ландшафты 

[a]орман астарынсыз саябақ ландшафты  

[a]қылқанды ағаштардың саябақ ландшафты  

 

[q][+] 4:1: Куртинада ағаштар  орналасуы? 

[a]біркелкі 

[a][+] біртекті, ортасына қарай тығыз 

[a]өте тығыз  

[a]периферия бойынша тыгыз 

[a]ортасына қарай сирек 

 

[q][+] 4:1: Қандай ағашты (бұтаны) солитер болып табылады?? 

[a]кез келген жапырақты  

[a]тек мәңгіжасыл жапырақты  

[a]тек ұзақ гүлдемейтін  

[a]ерекше желекті, күшті колоритті эффект беретін  

[a][+]кез келген  

 

[q][+] 4:1: Тар және кең саяжолға (аллея) қолданылатын ағаш 

желектері? 

[a]кеңжелекті және биік ағаштар  

[a][+] пирамидальды және аласабойлы  

[a]бұталармен араласқан алып ағаштар  

[a]ағаштардың төселмелі түрі  

[a] аралас  

 

[q][+] 4:1: Тұқымы саяжолды ластайтын ағаш түрі? 

[a]кәдімгі шетен 

[a]катальпа  

[a]кәдімгі атбас талшын 

[a][+]бұтақты шегіршін 

[a]ұсақ жапырақты  жөке 

 

[q][+] 4:1: Орман шеті (орман пұшпағы) дегеніміз не? 

[a]көше жолағын бөлудегі отырғызулар  

[a]жол бұрылысындағы отырғызулар  



[a]су қоймасы немесе фонтандар жанындағы отырғызулар  

[a]аллеялар бойындағы тік отырғызулар  

[a][+] алаңқайдың жиектеп орналасқан ағаштар  

 

[q][+] 4:1: Су қоймасының маңына отырғызылатын бұта? 

[a]жұпаргүл,тобылғы, форзиция 

[a]софора, бирючина, үшқат 

[a]бадам, шамшат, птелея 

[a]орман жаңғағы, қараган,ырғай  

[a]бирючина, пузыреплодник, шеңгел 

 

[q][+] 4:1: Көгалдандыру нысаналары қызмет көрсету белгілері 

бойынша қалай бөлінеді? 

[a][+]жалпы және шектеулі, арнайы пайдаланулар  

[a]кварталдардың ішінде және көшелік  

[a]спорттық және демалу үшін  

[a]субасқан , қолайсыз және ластанған  

[a]таудың орман массиві, шөлдер мен шоқылар  

 

[q][+] 4:1: Елді мекендерді көгалдандыру жүйесі қандай 

факторларға бағынышты? 

[a]қаланың  көлемі (ауыл) 

[a]бұзылған жерлер  

[a]жолдан алшақтық  

[a]ауаның ластануы  

[a][+]табиғи- климаттық  

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық дизайндағы  қала көшелері қалай 

бөлінеді? 

 [a] подъездер, өткелдер, бітеу көшелер  

[a]қысқа көшелер, сызықты және периферийлі  

[a]ұзыннан- ұзақ және айналма жолдар 

[a]орталық және парадты 

[a][+]жалпықалалық , аудандық және жергілікті   

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық дизайндағы нысананы жобалаудағы 

бастапқы деректер? 

[a]спорт және мәдени объектілердің елді мекендегі саны 

бойынша  



[a]өткелдердің жағдайына қарап, фонтандардың санына қарай 

және көшелер мен үйлердің абаттануына қарай  

[a][+] үйлердің заман талабына сәйкестігіне орай, құрылыс түріне 

және ғимаратты сәндеуіне қарай 

[a] объектінің қазіргі жағдайы ,топосъемка, табиғи жағдай және 

экология  

[a] қазіргі экология жағдайына қарай, отырғызу жұмыстарын 

бөлшектеу  

 

[q][+] 4:1: Көлденең (вертикальды) жобалауда қарастырылатын 

сұрақтар? 

[a]инженерлік коммуникация жағдайын қамтамасыз ету үшін  

[a]ағаштар мен көгалдардың биіктігін жақсартады  

[a][+] су ағынын  қамтамасыз  етеді және биік рельефті 

ұйымдастырады  

[a]агртехниканы жақсартуға мүмкіндік береді  

[a]ағаштардың отырғызу орнын көбейтеді  

 

[q][+] 4:1: 1см-де 5 м болғанда ландшафтық жобалаудағы 

масштабтың түрін көрсет? 

[a][+]1:500 

[a]1:1000 

[a]1:300 

[a]1:2000 

[a]1:400 

 

[q][+] 4:1:  1 га сквер жобалау сатысы? 

[a] техникалық жоба 

[a][+]дендроплан және жұмыс сызбасы (чертеж) 

[a] технико-экономикалық негіздеме  

[a] эскиздік сызбалар 

[a] сызба 

 

[q][+] 4:1: Өсімдік ассортименті санымен көрсетілетін сызба 

(чертеж)? 

[a] бас жоба  

[a][+]дендрологиялық жоба  

[a] инженерлік құрылғылардың жобасы  

[a] кескіндеу сызбасы 



[a] архитектуралық профиль 

 

[q][+] 4:1: Сызбадан топтағы бұта санын анықтау үшін нені білу 

керек? 

[a]  өсімдіктің жарық сүйгіштікпен көлеңкеге төзімділігін  

[a] бүршік ату кезеңін  

[a] өсімдік биіктігімен гүлдеу мерзімін  

[a] тіршілік формасымен ассортиментін  

[a][+]отырғызу схемасымен топтың ауданын білу керек 

  

[q][+] 4:1: Көгалдандыру обьектісінің  аумағының балансы 

қандай мақсатпен жасалады? 

[a] бөлшектеу чертежін құру  

[a][+]жұмыс көлемін анықтау  

[a] өсімдік ассортиментін анықтау  

[a] абаттандыру деңгейін анықтау  

[a] отырғызу жұмысының кестесін жасау  

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық дизайнда көркем (живопись) желекті 

қалай қолданған жөн? 

[a] гүлзарлар арасында  

[a] саябақ сипатты массивтерде  

[a] оман сипатты массивтерде  

[a][+] көгалда топтап және жекелеп отырғызу  

[a] қоқыстар төгу аймағындағы отырғызулар  

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық дизайнда әдемі гүлдейтін бұталарды 

қалай қолданған жөн:   

[a] қоршау үшін массив 

[a] желден қорғағыш отырғызу  

[a] орман астары ретінде  

[a] беткейлерді бекіту үшін  

[a][+] көгалдағы топ  

 

[q][+] 4:1: 100м екі қатарлық тірі қоршау үшін қанша бұта 

отырғызылады? 

[a][+] 500-700 дана  

[a] 100-200 дана 



[a] 200-400 дана 

[a] 800-1000 дана 

[a] более 1000 дана 

 

[q][+] 4:1: Ландшафтық объектіде қандай еңістікте баспалдақтар 

салуға болады? 

[a] > 2 процент ( метрлік жолға 2см) 

[a] > 5 процент 

[a][+] > 7 процент 

[a] > 3 процент 

[a] 2 проценттен төмен  

 

[q][+] 4:1: Питомниктерден 5-6 жылдық қандай көшеттер 

жіберіледі? 

[a]долана, жөке, филодендрон 

[a]шегіршін,терек, тал 

[a]жаңғақ, жұпаргүл, форзиция 

[a] [+]қылқанды, қайың, емен 

[a] жемісті, үйеңкі, софора 

 

[q][+] 4:1: Көшет отырғызу үшін шұңқырдың көлемі қандай 

болуы керек (диаметр, м)?  

[a] 1,2 

[a][+] 1,0 

[a] 0,8 

[a] 0,6 

[a] 0,4 

 

[q][+] 4:1: Нысан аумағын аумағын бөлу үшін неден бастайды? 

[a] теодолиттік жүргізулер салады  

[a] квадраттық тор көз салады  

[a] ординат жүргізеді  

[a][+]участоктың шекарасын анықтайды  

[a] базистік сызықтар жүргізеді  

 

[q][+] 4:1: Ағаш отырғызығанда қай минералды тыңайытқышты 

қолданады? 

[a] тотияйын 



[a] құрамында цинк бар  

[a][+] фосфорлы  

[a] әк  

[a] темір тотығы  

 

[q][+] 4:1: Қай ағаш күзгі және қысқы отырғызуды көтермейді? 

[a]кәдімгі шегіршін 

[a][+] биота 

[a] қараган 

[a]шаған үйеңкі 

[a]қара терек 

 

[q][+] 4:1: Қай ағаш 8-10 жастан жоғары  ұлғайғанда қайта 

отырғызуды көтермейтін ағаш? 

[a]кәдімгі қарағай 

[a] [+]қотыр қайың 

[a] тікенекті шырша  

[a]кәдімгі шырша 

[a] жасыл шаған 

 

[q][+] 4:1: Байытылған органикалық тыңайытқыш: 

 [a] аттың қиы  

[a] тезек 

 [a] қи  

[a][+] құс саңғырығы  

[a] фекалий 

 

[q][+] 4:1: Қызыл жолақ дегеніміз не (салынатын құрылыс 

сызығы)? 

[a] көлік жүретін бөліктің ішкі жағы  

[a] бөлетін жолақ  

[a] тротуардың ішкі жағы  

[a][+] салынатын құрылысқа жақын тротуардың ішкі жағы  

[a] көшедегі жасыл жолақ  

 

[q] [+]4:1: Ауладағы балалар алаңшасына қандай бұталарды 

отырғызудан сақтанған жөн ? 

[a] жапырақ бояуларының көп түстілігін  

[a] ұсақ жапырақтарымен бұтақтарының бояуы қанық  



[a][+]гүлдері мен жемістері ашық және төмен орналасқан  

[a] шар тәрізді кесілген түрлері  

[a] тығыз тірі қоршау пайда болатын  

 

[q][+] 4:1: Транспорттық жол тораптарына қандай биіктіктегі 

ағаштар отырғызылады? 

[a][+] 1м биік емес 

[a] 2-3м 

[a] 3-4м 

[a] 4-5м 

[a] > 5м 

 

[q][+] 4:1: Бульвардың ең басты жобалау элементі? 

[a][+]жаяу жүргінші жолы  

[a] фонтан-бассейн 

[a] гүлзарлар  

[a] бұталар тобы 

[a] көгал 

 

[q][+] 4:1: Жоғарғы оқу орны аумағын ландшафтық 

көгалдандырудың мақсаты  

[a][+] оқу-танымдық  

[a] әлеуметтік – психологиялық    

[a] мәдени – тұрмыстық  

[a] экономикалық тиімді  

[a] әкімшілік- шаруашылық  

 

[q][+] 4:1: ЖОО көгалдандыруда қандай ағаштар ұсынылады? 

[a] фитонцидті  хош иісті  

[a] шпалерге өрмелеп өсетін жемісті – жүзімді  

[a][+] жыл бойы сәндік (декоративті) эффектісімен  

[a] ағаштарсыз, көгалда тек бұталар ғана  

[a] газға тұрақтылық  

 

[q][+] 4:1: Аурухана аумағына қандай ағаш түрін мүлдем 

отырғызуға болмайды? 

[a][+] өте қатты хош иісті  

[a] көлеңкеге төзімді және биік  

[a] әдемі гүлдейтін және аса биік емес  



[a] колоритті және жарық сүйгіш  

[a] ұсқынсыз жемістерімен және тұқымдарымен  

 

[q][+] 4:1: Балалар мекемесіне көлемі жағынан қандай ағаштар 

қолданылады? 

[a] I- шамадағы 

[a] II- шамадағы 

[a][+] III- шамадағы 

[a] аралас 

[a] I- шамадағы ағаштардың басымдылығы  

 

[q][+] 4:1: Қандай өндірістік кәсіпорын маңына дендрарий 

ұйымдастырылуы мүмкін? 

[a] тұрмыстық  химия 

[a] цемент өндірісі 

[a][+] электршамды 

[a] мақта өндірісі  

[a] тас уату 

 

[q][+] 4:1: Мемориалды баққа қандай аймақ тән? 

[a] демалу және көңіл көтеру 

[a] спорт және аттракцион 

[a][+] салтанат және рәсімдік 

[a]шаруашылық 

[a] жаппай демалу-мәдени 

 

[q][+] 4:1: Көрме бағына қандай аймақ тән? 

[a] бақ 

[a][+] экспозициялық 

[a] қызмет көрсету 

[a] әкімшілік 

[a] көңіл көтеру 

 

[q][+] 4:1: Мемориал бақтар дизайнында қандай ағаш түрлері 

басым болуы керек? 

[a] тек экзотикалық 

[a] жапырақты бұталар 

[a] жапырақты көлеңкеге төзімділер 



[a] жапырақты жылдам өсетіндер 

[a][+] қылқанды және жарық сүйгіш жапырақтылар 

 

[q][+] 4:1: Ландшафттық  дизайнда боскет деген не? 

[a] шалғындық көгалдағы орнаменталды гүлзар 

[a] су бойындағы салбыраңқы желекті ағаш тобы 

[a][+] шпалер түрінде қырқылған ағаш және бұта топтары  

[a] әдемі гүлдейтін бұталар 

[a] топ тастарды көмкеретін биік шөптер 

 

[q][+] 4:1: Қандай элементтердің скверлерді сәулет-көркемдік 

(озондаушы) ұйымдастыруда маңызы жоғары? 

[a]тақташа жолдар 

[a][+]су эффекттері 

[a] ескерткіштер 

[a] жарықтандыру шамдары 

[a] көлеңкелеу шатырлары 

 

[q][+] 4:1: Шағын аудан бағының ең кіші аумағы қандай? 

[a][+] 1га 

[a] 2га 

[a] 3га 

[a] 4га 

[a] 5га 

 

[q][+] 4:1: Бақтың, саябақтың, кеңсенің кіре берісіне қандай көгал 

жасалынады? 

[a] ауылдық 

[a] спорттық 

[a] бақ-саябақтық 

[a][+] партерлік 

[a] шалғындық 

 

[q][+] 4:1: Ең ұзақ мерзімді көгал шөбі: 

[a] бидайық 

[a][+]қонақот (мятлик)  

[a] райграс  

[a] жоңышқа 

[a] суоты (полевица) 



 

[q][+] 4:1: Көгал шөптері тұқымының себу нормасын қалай 

анықтауға болады? 

[a][+] бір тұқымның қоректену ауданы бойынша 

[a] тұқымның өну энергиясы бойынша 

[a] по тұқымның топталып өнуі бойынша  

[a] тазалығы мен өнгіштігі бойынша 

[a] м
2   

тұқым саны бойынша 

 

[q][+] 4:1: Көгалды шымнан өсіру тәсілін  пайдалану? 

[a] гольф ойындары алаңқайларында және корттарда 

[a] бақ партерлері мен гүлзарларда 

[a][+] беткейлер мен қиғаш жерлерде 

[a] бақтағы алаңқайлар мен ашық жерлерде 

[a] тасты бақшалар мен монобақтарда 

 

[q][+] 4:1: Футбол алаңына арналған көгал шөптер тұқымын 

себуде қандай норма қолданылады (г/м
2
)? 

[a] 10-15 

[a] 15-20 

[a] 20-25 

[a][+] 25-30 

[a] 35-40 

 

[q][+] 4:1: Партер көгалдары қандай биіктікте шабылады ? 

[a]  1-2см 

[a][+] 2-3см 

[a] 3-4см 

[a] 4-5см 

[a] 5-6см 

 

[q][+] 4:1: Көгалдандыру нысандарындағы ең зиянды арамшөп: 

[a] жаужапырақ 

[a] қымыздық 

[a][+]бақ-бақ 

[a]алабота 

[a] дурман 

 



[q][+] 4:1: Ландшафтық дизайн нысандарында көгалдағы мүкті 

қалай жоюға болады? 

[a] тотияйынмен (медный купорос) 

[a][+] темір тотығымен (железный купорос) 

[a] аммоний күкірт қышқылымен 

[a] аммиак селитрасымен 

[a] калий тұзымен 

 

[q][+] 4:1: Көгалдарда ең алғашқы шабуды қай кезде жүргізеді? 

[a][+] шөп биіктігі 8-10см болғанда 

[a] 10-15см болғанда 

[a] 15-20см болғанда 

[a] 20-25см болғанда 

[a] 25см ден жоғары болғанда 

 

[q][+] 4:1: Көгалдарды күту барысында қандай тыңайтқышты 

вегетациялық кезең аяқталардан 1-1,5 айдан бұрын пайдалануға 

болмайды? 

[a] фосфор 

[a] калий 

[a] кальций  

[a][+] азот 

[a] натрий 

 

[q][+] 4:1: Ерте көктемде жүргізілетін, көп таралған және тиімді 

күтім тәсілі қандай? 

[a] компосттарды пайдалана отырып топырақ шашу 

[a] органикалық тыңайтқыштармен қоректендіру 

[a] қарқынды суару  

[a][+] шымды механикалық өңдеу 

[a] арамшөптерді жою және қоқыстарды тазалау 

 

[q][+] 4:1: Жапырақты ағаш тамырлары қандай тереңдікте көп 

таралады? 

[a] 20-30см 

[a] 30-40см 

[a] 40-50см 

[a][+] 50-60 см 

[a] 60-70см 



 

[q][+] 4:1: 10-15жастағы жаңадан отырғызған ағаштарды 

вегетациялық кезең ішінде қанша рет суару керек? 

[a] 5-10 рет 

[a] 10-15 рет 

[a][+] 15-20 рет 

[a] 20-25 рет 

[a] 25 артық 

 

[q][+] 4:1: Ағашты отырғызғаннан кейін, оның түбіне булануды 

азайту мен топырақты жылыту үшін қандай агротехникалық 

шаралар орындалады? 

[a] терең қопсыту 

[a] азотпен қоректендіру 

[a] арамшөптерден тазалау 

[a][+] жабындау (мульчирлеу) 

[a] суару 

 

[q][+] 4:1: Ағаш түбін вегетациялық кезең ішінде қанша рет 

қопсыту қажет? 

[a] 1-2 рет 

[a] 2-3 рет 

[a] 3-4 рет 

[a][+] 4-5 рет 

[a] 10 рет 

 

[q][+] 4:1: Жас қылқанды ағаштарды тасымалдауда желекті 

сақтау үшін не істеу қажет? 

[a][+] баумен орау немесе байлау 

[a] көлікке тығыз тиеу 

[a] биіктік бойынша тығыз орнату 

[a] жабынмен жабу 

[a] жылдамдықты азайту 
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