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                                                      Кіріспе 

 

Жер бетінің барлық аймақтарында  адам баласы  бөлме гүлдерін  

өсірумен айналысады, біреулер сәндік үшін, біреулер емдік қасиетін 

пайдалану үшін, ал  тағы бір топ  ермек үшін, яғни  уақыт өткізу үшін  бөлме 

гүлдерін  өсіреді. Соңғы кезде  бөлме өсімдіктерін  пайда көзіне  айналдырып  

алған  азаматшалар  көптеп кездеседі. 

Бөлме  гүлдеріне  деген  қызығушылық  күннен - күнге  артып  келеді, 

осыған сәйкес түрлері де, жыл сайын өзгеріп отырады, яғни дүкен 

сөрелерінен неше түрлі  гүлді  өсімдіктерді  кездестіруге болады. 

Уақыт бір орында тұрмайды, өмірде  бәрі де өзгереді, сол сияқты бөлме 

гүлдерінің   де түрі өзгеріп, бірі сәннен шығып, оның орнына  басқа бір түрі 

келіп жатады, сонымен  қатар,  адам  баласының да  бөлме  гүлдеріне деген  

көзқарасы да өзгеріп  отырады, біреулер  құлпырып  гүлдеп  тұрған 

өсімдіктерді   ұнатса, келесі біреулері  ірі  жапырақты  заманауи,  дүкен 

сөрелерінде  көптеп  кездесетін  гүлдерді  ұнатады.   Қандай гүлдерді  

өсірумен  айналыссаңыз да, ең бастысы  дұрыс  күте  білуіңіз  керек, ол  үшін  

бөлме гүлдеріне   қажетті жағдай  туғыза  білу, оларды  дұрыс  таңдай  білу   

абзал.   

Барлығымызға  белгілі, бөлмеде  өсіп тұрған  жасыл  өсімдіктердің  

пайдасы  ұшан  теңіз, олар  бөлменің  ауасын  тазартып  қана қоймайды,  

бөлмедегі  шуды  жояды,  бөлменің ауасын  ылғалдандыра  отырып, шаңды  

басады.   

Бөлме  гүлдері  адам  баласының  көңіл  күйіне де жақсы  әсерін 

тигізеді, жұмыстан  шаршап  келгенде  құлпырып  өсіп тұрған  жасыл 

өсімдіктер   көңіл - күйіңізді  көтереді,  жайлылық  сыйлайды.     

1.Бөлме  гүлдері  туралы  жалпы  мағлұмат 

 Үй жағдайында, кеңселерде немесе мектеп сыныптарында  әдемі, 

гүлдеп тұрған  өсімдіктерді кім қаламайды  деп ойлайсыз? 

Ол үшін  бөлме гүлдерін  өсірудің қыр – сырын  білгеніңіз жөн. 

Бөлме гүлдерін  өсіруде  кейбір қиыншылықтар  кездесіп  жатады, 

мысалы,  отырғызылған  гүлдеріңіз дұрыс өспей  қурап  қалып жатады, ондай 

кезде себебін анықтамай, «менің қолым ауыр» немесе «менің үйімде гүл 

өспейді» деп өсімдікті лақтырып тастайтын  жағдайлар да кездесіп  қалып  

жатады. Ондай  пікірлерден  аулақ болғаныңыз  жөн, себебі дұрыс таңдап 

алған, дұрыс  күтім  жасалған  бөлме  өсімдіктерін  өсіру кез - келген 

адамның қолынан келеді. 

а) үй  жағдайындағы  бөлме  гүлдерін  өсіруде  ескеретін  ең  басты  

он  ереже. 

Біріншісі,  еш уақытта  бөлме гүлдерін  шылқытып  суармаңыз, 

өсімдіктердің  тамырына  тек қана су емес, ауада  өте қажет, үнемі 

ылғалдықта  тұрған  топырақ  өсімдіктің  шіруіне  әкеліп  соғады, сондықтан 

дұрыс  суарып  үйреніңіз.  



Екіншіден, өсімдіктерге  тыныштық  қажет, әсіресе,  қыс мезгілінде  су 

құюды  сиретіп, үстеме (подкормка) беруді  тоқтата  тұрғаныңыз  жөн. 

Үшіншіден, кейбір  гүлдердің  тез қурап  қалғанына   келіскеніңіз жөн, 

себебі  цикламен, хризантема, глоксиния  сияқты  бөлме  өсімдіктері 

уақытша  ғана  сыйлыққа  арнап  отырғызылған, бұл  жерде  сіздің  ешқандай  

кінәңіз жоқ. 

Төртіншіден, бөлме  гүлдеріне  міндетті түрде  ылғалды  атмосфера  

керек, әсіресе  қыс мезгілінде  бөлменің  ауасы өте  құрғақ  болады. 

Бесіншіден, қажетті  шараларды  уақытында  қолданып үйреніңіз, яғни  

зиянкестер түскен және  шіріген  бөлме өсімдіктерін  басқаларынан  ажырата 

отырып, уақытында көмекке  келіңіз. 

Алтыншы  бөлме өсімдіктерін  топтастыра  біліңіз, өз тобында  тұрған 

өсімдік жақсы  жетіледі,  гүлдейді, көлеңкеде  өсетін, керсінше  жарық 

сүйгіш өсімдіктерді  бір топқа топтастырыңыз. 

Жетінші  өсімдіктердің  орнын ауыстырып отырғызудың  керектігін 

ескеріңіз, себебі  алғашқы кезде жақсы гүлдеп тұрған гүліңіз, 1-2 жылдан 

кейін  әдемілігін жоя бастайды, себебі ыдысы тарлық  етуі мүмкін, яғни 

үлкенірек  ыдыс  қарастырғаныңыз  жөн. 

Сегізінші  бөлме  гүлдерін  дұрыс таңдай біліңіз, сонымен  қатар  

жағдай тудыра  біліңіз, себебі  тәжірибелі  адамның өзі, көлеңкеде  жақсы 

өсетін өсімдікті  күн  көзі  мол түсетін бөлмеде  өсіре алмайды. 

Тоғызыншы  бөлме  гүлдерін  өсірудегі  қажетті  құралдардың  үнемі  

қол жетімді  жерде  болғаны  дұрыс, мысалы  тұмсығы  ұзынша болып 

келетін су құйғыш, бөлменің  ауасын  үнемі ылғалдап тұратын  су бүркігіш  

және зиян кестермен  күресетін  қажетті  құралдар. 

Құнарлы  топырақ, ыдыстың  түрлері, тіреуіш, (подпорка) жіп, 

горшоктың астына қоятын  табақша. Топырақты  қопсытатын  кішкентай 

айыр, қасық, секатор, түрлі заманауи құралдар. 

Оныншы ереже  - әрбір өсімдікті  күтіп баптауда  өзіндік 

ерекшеліктері болатынын  ескерген  жөн, ең бастысы  дұрыс  күтім қажет. 

ә) бөлме гүлдерін  дұрыс таңдай білу. 

Қазіргі кезде бөлме өсімдіктерінің сан алуан түрін кездестіруге болады, 

сондықтан, таңдау жасаған кезде қателеспеген жөн.  

Үлкен  ғимараттарда  өсетін  гүлдерді, үй жағдайында  өсіру қиындық 

туғызады, сол себепті  гүлді өсімдіктерді сатып алмас бұрын ойланып,  басты 

бес нәрсеге көңіл аударғаныңыз жөн.  

Біріншіден  өсірген гүліңіздің жыл бойы жайнап өсіп тұрғанын 

қалайсыз ба, әлде уақытша гүлдеп тұрғаны ұнай ма? 

Екінші  гүл өсіруге менің  уақытым және білімім жетеме деген сұрақты 

өзіңізге  қоя білгеніңіз жөн. 

Кейбір бөлме гүлдері  төзімді  болып келеді, мысалы сансевиерия, 

фатсия, суккуленттер (егер оларды көп суармасаңыз) және циперусты (тек 

құрғатып алмасаңыз)  айтып кетуге болады. 

Үй  жағдайында  көп  қиындық  туғызбайтын  бөлме өсімдіктеріне  

мысалы, аспарагус, хлорофитум, колес, традесканцияны  атауға болады. 



Сонымен  қатар, өсіруге өте қиын болатын  өсімдіктерді атайтын 

болсақ, калатея, антуриум, эухаресті. 

Үшіншіден  бөлме  гүлдеріне  қандай көлемде қаражат жұмсағыңыз 

келеді, бұныда ескергеніңіз жөн. 

Дүкен сөрелерінен  кішкентай  горшоктарға  отырғызылған  гүлдерді 

көп кездестіруге  болады (мысалы, размері 8-12 см) бағаларына  көз салсаңыз  

кейбіреулері  тым қымбат  көрінсе, екінші біреулері  қол жетімді болып 

келеді. 

Қымбат  тұратын  бөлме гүлдері  жәй өседі, оларды  көбейту де 

қиынырақ  болады, себебі ерекше күтім қажет. 

Гүл  өсірумен  жаңадан  айналысып   жүргендерге  тиімдісі, кішкентай 

ыдыстарға отырғызылған  арзан гүлдер  немесе  тұқымы, қалемшелері  

арқылы  көбейткен дұрыс. 

Төртіншіден  гүл  өсірмес  бұрын ойланып алғаныңыз  дұрыс, сізге 

қандай  мөлшерде  өсетін  өсімдік  керек,  жапырағы   немесе  гүлі  

маңыздырақ па?  

Бесіншіден   бөлме  өсімдіктеріне  өсуге  жағдай  туғызу, бұл  жерде 

маңыздысы – өсімдікке  түсетін  жарық, жылу, ауа. 

Бөлме  өсімдіктерінің  құрлысы әр түрлі  болғандықтан, оларға  қажетті  

жағдайда  әр түрлі  болуы  тиіс. 

Өсімдіктердің  кейбіреулері   жыл бойы  қоңырсалқын  ауаны ұнатса, 

керісінше,  кейбіреулеріне аптап ыстық ұнайды, күннің көзінің мол болғанын  

ұнатады. 

Көлеңке  жерлерде, бірақ  күннің  сәулесі  жеткілікті жерлерде  

мынадай  бөлме  өсімдіктері  жақсы өседі, сансевиерия  сциндапсус, күн 

көзінен алысырақ орналасқан плющ, спатифиллум, сциндапсус, хлорофитум, 

цикломена, шефлера т.б. атап  өтуге  болады. 

Жарық  жерде,  үйдің терезелері  шығыс жағына орналасқан  терезе 

алдында мынадай  бөлме  өсімдіктері  жақсы өсе алады,  мысалы 

сансевиерия, сенполия, традесканция, фикус, хлорофитум, хойя, хризантема 

т.б. ескеретін жағдай  жаз айларында  терезелерді  көлеңкелеген дұрыс. 

Күннің  көзінің  мол түсетін  жерлерінде, яғни  жарықты  жақсы  

көретін өсімдіктер  акация,  гибискус,  зебрина,  кактустар  және  басқа да 

суккулентті өсімдіктер. 

Салқындау  жерлерде  гортензия, сеткрезия, фатсия, хлорофитум 

цикламен, цинерария  жақсы өседі.  Ауаның  құрғақ  болуына қарамастан, 

кейбір бөлме  өсімдіктері  жақсы өседі, тек  бөлменің  ауасын үнемі  

ылғандандырып  отыру  керек, атап айтсақ  драцена Годсефа, герань, 

олеандр, пальма,  пеларгония, хлорофитум т.б. 

                

 

 

 

 

 

 



2. Бөлме  өсімдіктерін  күтіп баптау 

 

 Ашық  топырақта  өсетін  гүлді  өсімдіктер  табиғи  жолмен  өсіп 

дамиды. Ал бөлме  өсімдіктерінің  өсуі  толықтай  адам  баласының  күтіміне 

байланысты. 

Қараңғы жерде немесе мүлдем суарылмай қалса, үстеме 

қоректендірілмесе  өсімдіктер  өліп қалады. Негізінен  барлық  гүлді  

өсімдіктер өсетін бөлмелердің  ауасының  температурасы 16- 18 С кем 

болмауы керек.  Көптеген  гүлдер  үшін  ыстық (от жағылатын)  бөлмедегі  

ауа  құрғақ, сондықтан да өсімдіктердің  жапырақтары  қарайып  кетпес үшін 

немесе  солып қалмас үшін  ауаны  ылғалдандырып  тұру керектігін  тағы  бір 

ескерте  кеткен  жөн сияқты.  

Жарық, су, жылу, ылғалдық , үстеме қоректендіру,  тыныштық, таза ауа 

- бұның бәрі  бөлме өсімдіктерін  өсірудегі  қажетті жағдайлар. 

Ең бастысы өсімдіктердің өсіп - өнуіне жағдай жасап, олардың 

ерекшеліктеріне  көңіл аудара отырып,  соған байланысты  күтім жасау 

керек. 

Артық  нәрсе  жақсылыққа әкеліп соқпайды, мысалы үшін көп 

мөлшерде суару, күн көзінің тіке түсуі, үстеме қоректендіруді көп мөлшерде  

салу, өсімдіктің  өсіп - өнуіне  зиянын  тигізеді. 

Тағы бір ескеретін  жағдай, бөлме  өсімдіктеріне  тыныштық  керек, 

әсіресе қыс мезгілінде. 

Күн  сайын өсімдіктеріңізге көңіл аударып, жапырағына, сабағына, 

гүлдеріне,  топырағына  көз салып қойыңыз, әсіресе  өсіп - өніп, гүлдеп 

жатқан  кезде. 

Топырақтың  жағдайына  қарап, су қандай  мөлшерде  керек  екенін 

айыруға болады. 

Жапырағына  қарап  өсімдіктің  денсаулығын  айыруға  болады, 

қураған, сарғайған  жапырақтары  мен  гүлдерін  уақытында  жинап  алыңыз, 

өсімдіктің  зиянкестерінің  жоқтығына  үнемі  көз  жеткізіп  отырған  жөн.  

Барлық  бөлме өсімдіктері  температурасы  13 - 23 С аралығында   

өседі. 

Бөлме  өсімдіктері  үшін ең  қауіптісі температураның  кенеттен өзгеруі 

(түсіп кетуі немесе көтерілуі). Өсімдіктердің  көбі түнгі температураның  

күндізгі  температурадан 2-3 С төмен болғанын қалайды. 

Тек кактустар және  басқа да суккуленттер күндізгі температураның  

жоғары, ал түнгі температураның  төмен болғанына  бейімделген. 

Бөлме  гүлдерін   жақсы өсіп - өнуіне 12-16 сағат  жарық  керек, жарық  

жетіспеген  жағдайда  фотосинтез  процесі  жәй жүреді. 

Бөлме  гүлдеріне  ең бастысы су керек, алдымен  қандай  сумен суарған  

дұрыс  соған  тоқтала  кетейік, су құбыры  арқылы  келіп  тұрған  сумен 

барлық  өсімдіктерді  суаруға  болады, ол үшін суды бір ыдысқа құйып, бетін  

ашып  қойған дұрыс, себебі   құрамындағы   хлордан  арылу  керек. 

Төзімді  өсімдіктерді  кез  - келген  өсімдіктермен  суара  беруге 

болады, тек тұзды су болмасын, ал нәзік  гүлдермен  сақ  болған  дұрыс, 



егерде сіз пайдаланып  жүрген  суыңыз  ащы  болса, гүл  өсіп тұрған 

топырақтың бетінде  ақтаңдақ  пайда болады. 

Бөлме  гүлдерін   қай уақытта суарған дұрыс  -  ол үшін  қыс мезгілінде  

топырағын  жұмасына  бір рет, ал жаз  айларында  күн сайын  қарап  

тұрғаныңыз  абзал, тек қана кактустармен  суккуленттерді  қыс мезгілінде 

мүлдем  суармайды. 

Өсімдіктерді  қалай  суарған дұрыс  -  көбіне  тұмсығы  ұзынша сүйір   

болып келетін  су құйғышты  пайдалана отырып,   тұмсығын  жапырақтың  

астына  жіберіп, сағат  тілінің  бағытымен  жайлап  суару керек. 

Жаз  айларында  күн  көзі  тіке түсіп тұрған  өсімдіктерге  су бүркуге  

мүлдем болмайды, себебі су тамшылары  жапырақты күйдіріп жібереді. 

Жапырақтары  солып  қалған өсімдіктер,  судың  жетіспегенін  

көрсетеді, мұндай  жағдайға  жеткізбеген  жөн. 

Кейбір  гүлдер  мысалы  үшін, сенполия, глоксиния, цикламен  

жапырағының су болғанын ұнатпайды, оларды  су толтырылған  ыдысқа  

салып  қойып суаруға да болады. 

Тағы бір ескертетін  жағдай, өсімдіктерді  өз ерекшеліктеріне  қарай  

суарған дұрыс, мысалы,  жапырақтары  қалың  болып келетін  өсімдіктер, 

құрғақшылыққа  төзімді болса, нәзік  жапырақты  өсімдіктер  керсінше, сол 

сияқты, жаңадан  отырғызылған  гүлге, аз су мөлшері  жараса,  бұрыннан өсіп 

тұрған  гүлді  өсімдікті  жақсырақ  суарғаныңызды  қалайды.  

 

Өсімдіктерге  су бүрку 

 

   Әдейі  арналған су  бүріккішпен  өсімдіктің  жапырағына  жылы су 

бүркіп тұру керек, себебі  бұл  бөлмедегі  ауаның құрғап кетуіне  жол 

бермейді,  әсіресе қыс мезгілінде  бөлменің  ауасы  құрғақ  болып  келеді де, 

бөлме өсімдіктерінің  жақсы  өсіп  өнуіне  мүмкіншілік  бермейді. Жаз  

айларында  да  өсімдіктің  жапырақтарына  су бүркіп  тұрған  артық  етпейді, 

шаң тозаңнан  тазартады.  

Үстеме  қоректендіру 

 

Бөлме  өсімдіктерін  қоректендіретін  үстеме  қоректің  құрамында  

азот, фосфор, калий  кездеседі, арнайы  дүкендерде  сатылады. 

Құрғақ  түрде  кездесетін  үстемелерді  көбіне ашық  топырақта  

отырғызылатын  гүлдерге  пайдаланса, ал бөлме өсімдіктеріне   сирек  

қолданады. 

Құрғақ  үстемені  топырақтың  бетіне  шашып  тастайды, ол өзі еріп  

жайлап  өсімдіктің  тамырына  баруы тиіс. 

Дүкен сөрелерінен  түрлі  таяқша, таблетка  түріндегі  үстемелерді  

кездестіруге   болады. 

Сұйық  тыңайытқыш  ең құнарлы, ең тиімді  болып  есептеледі, суару 

мен қоректендіру  бір  мезгілде  болғаны дұрыс, сұйық  тыңайытқышты  суға 

қосып, содан  кейін  гүлді  суарып  отыру керек.   



Бөлме  гүлдері өсіп тұрған  топырақтың  құрамындағы  қоректік  заттар 

шамамен  2 айға  ғана  жетеді, содан  кейін үстеме  қоректендіруді  бастау 

керек. 

Бөлме   өсімдіктері  өсіп  гүлдеп  тұрған  кезде, үстеме  қоректендіру  

міндетті түрде  керек, ал тыныштық  кезінде  қоректендіруді  тоқтата  тұрған 

немесе азайтқан  жөн. 

Тыныштық кезең  -  су, жарық, жылу, тыңайытқыш, таза ауа  

өсімдікке  қалай  керек  болса  тыныштықта  сондай  қажет. 

Барлық  бөлме  өсімдіктерге  тыныштық  берілетін  мезгіл бұл  қыс  

айлары,  ауаның  салқындауына,  күннің  көзінің  аз  болуына  байланысты  

суаратын   судың  мөлшерін  азайтып, тыңайытқышты  мүлдем  қолданбайды. 

Таза ауа -  жасыл   өсімдіктері  өсіп тұрған  жердің  ауасы  кең, жанға  

жайлы болып келеді. 

Сонымен қатар, таза ауа  ыстық  мезгілдерде  ауаның температурасын 

төмендетеді. 

Бөлме  өсімдіктеріне  ауа  жетпеген  жағдайда,  жаз  айларында  

бөлменің терезесін  немесе есігін  аздап  ашып, бөлменің  ауасын  тазартып  

алсаңыз  жеткілікті. Жаз  айларында  кейбір  бөлме  өсімдіктеріне  мысалы, 

бальзамин, пеларгония, кактустар  және  басқа да суккуленттерге  ауаны   

желдетіп алсаңыз  жеткілікті. 

Ал, төмендегі  бөлме  өсімдіктерін  жаз  айларында  сыртқа, ашық  

ауаға  шығарып  алған дұрыс, мысалы  юка, драцена, цитрустық  

өсімдіктерді. 

Келесі бір күтім, бөлме  өсімдіктерінің  жапырақтарын  жуу, себебі  

шаң өсімдіктердің  қас  жауы  десек  артық  айтпаған  болар  едік. 

• Шаң  өсімдіктердің  келбетін  өзгертеді    

• Болып  жататын  сыртқы  ортамен  алмасу  процестерін  тежейді 

• Фотосинтез  процесін  тежейді 

• Шаңның  әсерінен  өсімдіктерде   зиянкестер  пайда болуы  мүмкін, 

сондықтан   өсімдіктерді  шаңнан  үнемі тазарту, су бүркіп  тұру  

ескеретін жағдай, бұл  процедураның  бәрін  таңертеңгілік  мезгілде  

жасаған  дұрыс, себебі, кеш түскенше  жапырақтар  кебуі  керек. Бөлме 

өсімдіктерінің  сарғайған  жапырақтарын  жинау, тазарту, ыдыстарын 

жуу, астындағы  табақшаларын  ауыстыру  мұның бәрі  күнделікті 

күтімге  жатады. 

Төменде  күнделікті  тұрмыста  көп  кездесетін  кейбір  гүлді  

өсімдіктердің  күтіміне тоқтала  кеткенді  жөн санадым. 



Замиокулькас   -  ароидтар  

тұқымдасына жатады. Отаны  - 

Африканың  шөлді аймақтары. 

Сукуллентті  өсімдіктерге  

жатады, шөлді  жерлерде 

өсетіндіктен, бойына суды  етті 

жапырақтарында, сабағында, 

тамырында  жинау  қасиеті 

қалыптасқан. Қазақстанда  бөлме  

гүлі ретінде өсіріледі.Сабақтары  

тік ұзын,  жуан етті болып келеді. 

Жапырақтары  қатты, балауыз  

жалатқандай  жылтыр,  сабағында 

қатарласып орналасады. Үй 

жағдайында өте сирек  гүлдейді. 

Замиокулькасты   жапырақтары  

үшін өсіреді. Күтімі өте жеңіл.Тек 

оның сукулентті  екендігін байқап  суару  қажет. Ауруларға  аса  шалдыға 

қоймайтын, төзімді өсімдік. 

Жарығы: Алакөлеңкеде де, жарықта  да жақсы өседі. Күннің көзіне 

шыдамды, тек жаздың ыстық күндерінде  ғана тік түскен күн сәулесінен  

қалқа   бірқалыпты жылуды қалайды,  қыста 12 С- төмен болмағаны  абзал. 

Суарылуы: Молынан  бір рет суарып алып, топырағын  келесі 

суарғанға дейін  жақсылап  құрғатып  алу керек. 

Ылғалдығы: Құрғақшылыққа шыдамды, бірақ  жапырақтарын шаң 

тозаңнан  тазарту мақсатында  су бүркіп  тазартып  тұру қажет. 

Қоректендірілуі: Кірпігүлдерге  арналған  тыңайытқыштармен  айына 

бір рет  қоректендіріп  тұруға болады. Қыста мүлдем қоректендірмейді. 

Аурулары: Артық  суарғаннан  тамыры  шіри  бастайды. 

Көбейтілуі: Түбін  бөлу  арқылы  көбейтеді 

         

 

   Монстера  -  ароидтар   тұқымдасына 

жатады. Отаны  тропикалық  Америка. Оның 

1800-ге  жуық түрі белгілі. Бізде  Қазақстанда   

әдемі бөлме  гүлдері  ретінде өсірілсе, 

Отанында тағам, дәрі дәрмек  ретінде 

қолданады. Сонымен  қатар  кейбір түрлерінен 

жемістер алады. 

Қазақстанда «монстера  деликатесная»  

деген шырмауық  түрін өсіреді. 

Жапырақтары өте үлкен, көлемді, қатты, 

қалың, жылтыр болып келеді. Жаңа  шыққан  

жапырақтары  бір тұтас болады да, есейе келе 

әр түрлі  пішінде  кескіленген  ойық - ойық  

болып  кетеді. Монстераның күтімі  өте жеңіл. 



Көлемі  өте  үлкен  болып  өсетіндіктен кең  офис, кабинеттерде  өсірген 

абзал. 

Жарығы: Тіке түскен күн сәулесін жақтырмайды.  Қара көлеңкеде  

жақсы өседі,  кей жағдайда  көлеңкеге де шыдамды. Бірақ  үнемі  көлеңкеде 

өсіруге болмайды. 

Жылуы: Бірқалыпты  жылуды қалайды, қыста 16С - ден төмен  

болмағаны  абзал. 

Суарылуы:  Көктемнен  күзге  дейін  жиірек, қыста сирек, топырақты 

ылғал күйінде  ұстаған абзал, сонымен  қатар  бөлме  жылытылатын  

болғандықтан жапырақтарына су бүркіп, арасында жапырақтарын  жуып  

тұрған  дұрыс. 

Ылғалдығы: Жоғары ылғалдықты қалайды. 

Қоректендірілуі: Наурыздан тамызға дейін  үй  гүлдеріне  арналған  

тыңайтқыштармен  екі аптада бір рет қоректендіру қажет. 

Аурулары: Суық жел өтінен сақтау қажет. Артық суарғаннан саңырау 

құлақ ауруларына шалдығады. 

Көбейтілуі: Қалемшелеу арқылы. 

Кездесетін  қиындықтар: Кей  кездерде жапырақтарынан  тамшы  

тамып, жылап  тұрғандай  болады, себебі ылғалдың  жоғары  болуы. 

Топырақты  құрғатып, өсімдікті  суаруды  сиретіңіз. 

Өсімдіктің  сабағы шіріп жататын кездер болады,  әсіресе, қыстың  

күндері, бұның  себебі бөлменің температурасының  төмен  болып, ылғалдың  

мол  болуынан. Өсімдікті  басқа горшокқа отырғызып, бөлменің  

температурасын  көтеру  керек.  

 

Спатифиллум  бүгінгі  таңда  45 түрі  белгілі.  Ол тропикалық  Америка,  

 

 
 

Филлипин  аралдарында,  Колумбия мен  Бразилияда  кең таралған. Біздің елде  

бөлме өсімдігі ретін де өсіріледі. Ол көбінесе  «Әйел бақыты»  деген атпен 

белгілі. Бұл  аялы алақанға ұқсайтын  гүлдеріне байланысты болуы мүмкін. 

Гүлдерінің түсі ақ, ұзындығы шамамен  7-12 см болады. Гүлдері ұзын сабақ 



басында  орналасады. Көктемде  екі аптадай  гүлдейді. Жаздың аяғында екінші 

мәрте, қыста үшінші рет гүл жарады. Солған гүлдерін  түбінен кесіп тастап 

отыру керек. Гүлдегеннен  кейінде спатифиллум  үлкен жапырақтарымен 

әдемі көрінеді.  

Жарығы:  Жарық  жерде  өскенді  ұнатады. 

Жылуы:  Көктеммен  жазда  22- 23 С,  қыста  18 С - ден төмен 

болмағаны  жөн. 

Суарылуы: Гүлдеу  кезінде  молынан басқа уақытта  сирек суарылады. 

Ылғалдығы: Ылғалдылықты көп қажет етеді. Су  бүркумен қатар, 

түбіне үнемі  су құйып тұру қажет.  

Қоректендірілуі: Наурыз  айынан  қыркүйек  айына  дейін  минералды  

тыңайтқышпен  қоректендіріледі. 

Аурулары: Түбегі тым үлкен  болса гүлдемей қалады. Ылғалдық аз 

болса  жапырақтарының ұшы сарғайып, қурап қалады.  

Көбейтілуі:  Қалемше немесе түбін 

бөлу арқылы  көбейтіледі 

 

 Желтоқсан  гүлі  (Зигокактус, 

«Декабрист»)  кірпігүлділер тұқымдасына  

жататын  суккулентті  өсімдік. Отаны – 

Оңтүстік  және  Орталық  Американың   

трпопикалық ормандары.  Жапырақтары 

етті, жалпақ, аратісті, буын – буын  болып  

келген. Жапырағының соңғы  буындарының  

ұшынан  қызыл, күлгін  түсті  гүл  жарады. 

Желтоқсан айында  гүлдейтіндіктен 

«желтоқсан  гүлі»  аталып  кеткен. Гүл 

түйнегі  қазан  айының  соңында  пайда 

бола  бастағаннан  бастап, өсімдікті бір 

орыннан  екінші  орынға  қозғап  мазалауға 

болмайды, әйтпесе түйнегін  тастап  жібереді. Сонымен  қатар, молынан 

суарып,   су  бүркіп, гүлдейтін  гүлдерге  арналған  тыңайтқыштармен  

қоректендіру қажет. Гүлдеп  болғаннан  кейін  өсімдік  демалу  кезеңіне  

ауысады,  сондықтан  суаруды  біртіндеп  азайтып  12 С  салқындау  жерге 

қою  керек.  Сәуір  айында  түбегін  топырағын  ауыстырып,  әрі  қарай  қазан  

айына  дейін  дағдылы  күтім  жасалады. Қазан, қараша  айларында  гүлдеуі  

үшін  аздап  қана суарып  салқындау жерге  қояды.  Бұндай    температуралық  

жағдайлар  жасалмаса, өсімдік  гүлдемей қояды. Жарығы:  Күннің  көзі тік  

түспейтін,  жарық  жерге  орналастыру   қажет. 

Жылуы: Демалуы  кезеңінде  12 С  салқындық, басқа  уақыттарда  17С - 20С  

жылулықта  өседі. 

Суарылуы: Демалуы  кезеңінде  азырақ суарады. 

Ылғалдығы: Құмды, шөлді  жерлерде  өсетін  кірпігүлдерден  

айырмашылығы,  бұл  көлеңкелі  тропикалық  ормандарда  өсетіндіктен  

ылғалдықты  ұнататын  өсімдік,  сондықтан  су  бүркіп  тұру  қажет. 



Қоректендірілуі:  Айына  бір рет  кірпігүлдерге  арналған  

тыңайытқыштармен  қоректендіріп  отыру  қажет. 

Аурулары:  Көбінесе  саңырауқұлақ  ауруларына  шалдығып  ауырады. 

Ондай  жағдайда  фунгицид  препаратын  қолданыңыздар. 

Көбейтілуі: Қалемше  

арқылы  көбейтіледі. 

 

Хлорофитум  бөлме  гүлдерінің  

ішіндегі  ең  көп  тараған  түрі,  

бұның  басты  себебі  кез - 

келген  жағдайда  жақсы өседі, 

жапырағы  әдемі,  көктем және  

жаз  айларында  ақ  гүлдері  

пайда  бола  бастайды. 

Жоғарыда айтып  кеткендей  

хлорофитум  өте  төзімді  

өсімдік,  салқын немесе  жылы  

жерде  тіпті  құрғақ  ауасы  бар  

бөлмеде  де  өсе  береді. 

Жарығы:  Шашырап  түскен  

жарықты  жақсы  көреді. 

Жылуы:   Бірқалыпты, қыстың  

күні  8 С-тан  төмен  болмауы  

қажет. 

Суарылуы: көктемнен  күзге  

дейін  молынан  суарған  жөн, ал  

қыс  айларында  азайту  керек. 

Ылғалдығы: Жаз  айларында үнемі  жапырақтарына  су бүркіп  тұрған  жөн. 

Көбейтілуі: аналық   розеткалары арқылы және  мұртшалары   арқылы. 

Хлорофитумды  өсіруде  кездесетін   қиындықтар.  

Өсімдікке  зиянкестер  негізінен  көп түспейді, өте  сирек  тля  түсуі  мүмкін. 

Жапырақтарының  ұшының  қоңыр  түске енуі, себебі қоректік  заттардың  

жетіспеуі;  бұл  жерде  үстеме қоректендіру қажет. 

Тағы  бір  себебі:  бөлме  температурасының  тым   жоғары  болуы, ұштарын 

қиып тастау  керек. 

Өсімдіктің   жапырақтарының  сарғайып түсіп  қалуы мүмкін, әсіресе,  

қыстың  күндері себебі,  температураның  жоғары болуы  және  жарықтың  

жетіспеуі. 

Өсімдіктің  жапырақтарында   кездесетін  қоңыр дақтар себебі: өсімдікті  

көп мөлшерде  суару әсіресе,  тыныштықта  тұрған  кезде. 

Өсімдіктің  жапырақтарына  қоңыр  дақтардың  түсуі және  жапырақ  

шеттерінің  бүрісіп  қалуы  себебі,  өсімдік   тамырының  кеуіп  қалуы яғни,   

судың жетіспеуі  әсіресе,  жаз  айларында  гүлдеп  тұрған  кезде. 

Өсімдіктің мүлдем гүлдемеуі  себебі: бірінші  жас болуы  мүмкін,  ал  үлкен  

өсімдіктің  гүлдемеуі  горшоктың  (ыдыстың)  тар  болуы.   



Пеларгония (герань) - бұл бөлме  

өсімдігін жер бетінде  өсірмейтін адам  

жоқ,  кез -  келген  үйден, кеңселерден  

кездестіруге  болады. Бұл  гүлді  өсіру,  

көбейту  жолдары өте  оңай, өзінің  

түрлі -  түсті  гүлдері көздің  жауын  

алып ұзақ  гүлдейді, жапырақтарының  

иісі  мұрын жарып  адамға  көтеріңкі  

көңіл  - күй   сыйлайды. 

Пеларгонияның  емдік  қасиеті  де  

бар. 

Қазтамақ,  яғни,   герань  күн 

жақсы  түсетін терезе  алдында, бөлме  

температурасы 12 С  болған кезде    

жыл бойы гүлдейді. 

Жарығы: жарықты  өте  жақсы  көреді, әсіресе  тіке  түскен  күн  көзін. 

Жылуы: бірқалыпты, қыстың  күндері бөлме  температурасы  8 С 

төмен  болмау  керек. 

Суарылуы: судың  мол  болғанын қалайды, дей   тұрғанмен   қыстың  

күндері   суаруды  азайту  керек. 

Ылғалдығы: жапырағына  мүлдем  су  бүркуге  болмайды. 

Көбейтілуі:  қалемшелер  арқылы. 

Қиындықтары: төменгі  жапырақтарының  сарғаю  себебі: ылғалдың  

жетіспеуі, кейбір жағдайда жапырақтары былшырап, шіріп түсіп  қалып  

жатады, себебі: көп  суарғаннан,  яғни  ылғалдың  көптігінен. 

Жапырақтарының   қызаруы,  бөлме  температурасының төмен  болуы, 

қыстың  аязды  күндері  өсімдікті  терезеден  алысырақ  қойыңдар.  

Сабағының  жалаңаш  қалуы, яғни жапырақтарының  түсіп қалуы 

себебі, жарықтың   жетіспеуі. 

Негізгі  сабағының  қараюы, зиянкестердің  түсуі. 

  

Стрелитция   жапырақтарының  ірі болуы,    

сонымен  қатар  гүлінің  ерекше  экзотикалық  

гүлінің  әсемдігінің  арқасында  өте  көп   

тараған, 5 түрі кездеседі. Ботаникалық  

бақтардың,  жылыжайлардың  көркін  келтіріп 

ерекше  сән  беріп  тұрады. 

Жарығы: жарықты  жақсы  көреді, бірақ 

жаздың күнгі тіке  түскен  күннің  көзінен 

қорғау  керек. 

Жылуы: өсімдіктің қарқынды  өсуі кезінде  

бөлменің температурасы (көктемнен  күзге 

дейін)  18 - 20 С  болуы  тиіс. 

Жаз  айларында өсімдікті  ашық  верандаға  шығаруға  болады тек  желден  

қорғау  керек. Қыстың  күндері  бөлменің  температурасы  14- 18 С  кем  

болмауы  тиіс. 



Суарылуы: қарқынды  өсіп  тұрған  кездерде   молынан  суарған  жөн, 

қыстың  күндері  суаруды   сирету  керек, ескеретін  жағдай   өсімдіктің  

топырағы мүлдем  құрғап  қалмағанын  қадағалау  керек. Бөлмедегі  

ылғалдықты  сақтау  үшін   жапырақтарына  су бүркіп  тұрған жөн. 

Көбейтілуі: бұталарын  бөлу  арқылы. 

 

                 3. Бөлме  гүлдерін  көбейту жолдары. 

Бөлме  гүлдерін   көбейтудің    жолдарын   қарастырайық. 

1. Өскіндері  арқылы  көбейту, мысалы  шырмалып  өсетін гүлдерді  

алуға  болады, көктем  немесе  жаз айларының  басында (стебель) 

2. Өсімдіктерді  басты  аналықтың  жанында  өсіп тұрған  кішкентай 

пиязшықтары  арқылы  көбейту(отпрыски) 

3. Өсімдіктердің  мұртшалары  арқылы  көбейту (усиками)  

4. Қалемшелері  арқылы  көбейту, көбіне  бөлме  өсімдіктерін  осы 

жолмен  көбейтеміз, сабағын 7-10 см  ұзындықта  өткір  пышақпен  қиып 

алып,  суға салып  тамырландырып  аламыз  немесе бірден  құмға  

отырғызамыз (черенками) 

5. Бөлме  өсімдіктерін  түбін  бөлу арқылы  көбейту, бұл жерде  

үлкен болып  өсіп  тұрған  өсімдікті  бөлу  арқылы  жүзеге  асырылады  

(кустами) 

6. Өте сирек  кездесетін  тағы бір жолы  бөлме  өсімдіктерін  

тұқымы арқылы  көбейту, басқа  әдістерге  қарағанда  қиындау  болады,  

себебі уақыт  көбірек  керек,  шеберлікті  қажет етеді, сонымен қатар, 

бөлменің  температурасының  жоғары  болғаны  керек (семенами), 

 

4. Бөлме гүлдерін  өсірудегі  кездесетін 

қиындықтар және   оларды  шешу  жолдары. 

 Бөлме гүлдерін  өсіруде  де  көптеген қиындықтар  туындайды,  

шешетін  мәселелер болады. Жалпы  өсіп тұрған  кез - келген  өсімдіктер 

қурайды, жапырақтары  сарғаяды, түсіп қалады, дұрыс өспейді  немесе 

мүлдем  өліп қалады. Бұған  көптеген  жағдайлар  себеп болады, енді  соның  

себептерін  қарастырып  көрейік. 

А)Топырақтың  мүлдем құрғап  кетуі,  судың  жетіспеуінен, әсіресе 

жаз айларында. 

Топырақта  ылғалдың  мол  болуы, әсіресе  қыс  мезгілінде,  

өсімдіктің жапырақтары  солып, сарғайып  түсе  бастайды, топырақтың  беті 

көгеріп кетеді, ал су жетпеген  жағдайда  өсімдіктің  жапырағы  бүрісіп, 

қараяды. 

 Түнгі  салқын  ауа  өсімдікке  кері  әсерін тигізеді, әсіресі  қыс 

мезгілінде, сондықтан  бөлме  өсімдіктерін  терезе  алдынан  алғаныңыз 

дұрыс.  

Тіке түсетін  күннің  көзі   бөлме  өсімдіктеріне  қатты зиянын  

тигізеді, мысалы, пеларгония  күнді  өте  жақсы  көретін өсімдік, бірақ та  жаз 

айларындағы  күн сәулесінің  тіке түсуінен,  дұрыс  өспеуі мүмкін, сондықтан 

да  терезені  қараңғылап, топырақтың  қызып  кетуіне  жол бермей, өсімдікке  



жағдай  жасаңыз, ыстық  ауа  бөлменің  ауасын  құрғатып жіберетінін  есте 

сақтағаныңыз  жөн. 

Тіке соғатын жел   - бұл  бөлменің  терезесі, есігі ашық  қалған  

жағдайдың кесірінен  болады,  өсімдіктің  өсіп  өнуін  тежейді, сондықтан  

есікпен терезенің  ортасына  бөлме  өсімдіктерін  қоймағаныңыз  дұрыс. 

Жарықтың  жетіспеуі   бұл жерде  бөлме өсімдіктері  дұрыс өспейді, 

гүлдемейді  немесе  мүлдем  жәй  өседі. 

Жапырақтарының  сарғайып  түсіп қалуы  жақсы  өсіп  тұрған  

бөлме өсімдігінің  жапырағы  кенеттен  сарғайып  түсіп  қалады, бұған  себеп  

өсімдікті  артық  суару. 

Жапырақтар түсін өзгертіп, тіршілігін  жоғалтуы:  себеп  жарықтың 

мол  түсуі, келесі себеп түрлі аурулар  тудыратын  зиянкестер ( клещ, червец 

т.б.) 

         Ә) бөлме өсімдіктерін  өсірудегі  жіберілетін қателіктер.  

Жоғарғы  жапырақтары  сақталады, бірақ сарғайып кеткен, себебі  

топырақта  кальцийдің көп болуы немесе  суаратын судың ащы болуы. 

Жапырақтарында  қара дақтардың болуы   судың жетіспеуінен, ал 

жапырақтағы    дақтың   жұмсақ, түсінің  қара  қоңыр болуы,  көп суарғаннан. 

Жапырақтағы  дақтың  ақшыл  немесе сары болуы,  суаратын  судың өте 

салқын болуы, тағы бір себеп  жапыраққа судың тиюі. 

Жапырақтағы  дақтар  суланып тұрса  өсімдіктерге  зиянкестар  

түсуі мүмкін. 

Жапырақтар  бүрісіп, түсіп  жатса  өсімдікке  жылудың  жетіспеуі 

немесе қарсы  соққан  желдің  кесірі. 

Жапырақтары  өз  өзінен  кенеттен  түсіп жатса, өсімдіктің  

есеңгіреуі (шоковое состояния) басты  себеп  бөлме  температурасының  

кенеттен түсіп немесе кенеттен  көтерілуі.Тағы бір себеп,  бөлмедегі  күндізгі 

жарықтың  мол  болып,  түнде  тас қараңғы болуы. 

Жапырақтың шеттерінің қурап, қоңыр түске  кенелуі,   бөлмедегі 

ауаның  құрғақ  болуы  немесе  жапырақтың  шеттерінің  терезеге, сол сияқты  

жарға  үнемі  тиіп  тұруы.  

Жапырақтарының  төменге қарай салбырап тұруы  - бір себеп 

топырақтың  құрғап  кетуі  немесе  судың  мол  болуы, тағы  бір себеп 

жарықтың  мол түсуі, құрғақ  ауа да  себеп  болуы  мүмкін, ең бастысы 

себебін анықтап,  жағдай жасау. 

Ең төменгі жапырақтардың қурап түсіп қалуы – үш себеп болуы  

мүмкін  жарықтың  жетіспеуі, бөлме температурасының  жоғары  болуы , 

судың жетіспеуі. 

Өсімдіктің жәй  өсуі  немесе мүлдем өспей қалуы  - қыс мезгілінде  

бұл қалыпты  жағдай  деп есептеген  дұрыс,  ал жаздың  күні  себебін  іздеген 

дұрыс, топырақта  минералды  заттардың  жетпеуі, ылғалдың  көп  болуы, 

жарықтың  жетіспеуі, тағы бір себеп  өсімдік  өсіп  тұрған  ыдыстың  тар 

болуы. 

Өсімдіктің  бүршіктерінің, гүлдерінің  түсіп  қалуы  судың немесе 

жарықтың  жетіспеуі, зиянкестердің   кесірі, сонымен  қатар  өсімдіктің 

орнын  ауыстырып  басқа  жерге  орналастыру. 



Жапырақтарымен   сабағының  шіруі  түрлі  аурулардың  әсерінен  

болуы немесе  қыстың күні  өсімдікті артық суару. 

Керамикалық  ыдыстың  сыртының  көгеруі  - топырақтың  қатты 

ылғалдануы  немесе  сапасыз  дренаж. 

Жапырақтарының  өте ұсақ болуы  және  сабағының  жоғарыға 

қарап тартылып  өсуі,   мұндай жағдай  көбіне қыс кезінде көп кездеседі, 

себеп  бөлменің ыстық болуы және жарықтың жетіспеуі. 

Бөлме өсімдіктерінің  гүлдемеуі,  бірнеше  себеп болуы  мүмкін  

жарықтың жетіспеуі, топырақта  минералдық  заттардың  көп  болуы, ауаның  

құрғақ болуы. 

Өсімдіктің гүлінің  тез солып  қалуы  судың  жетіспеуінен, ауаның  

құрғақ болуы  немесе  жарықтың  жетіспеуі. 

Жапырақтарының  шеттерінің  жыртылып  кетуі, себеп  адамдар  

мен  жануарлардың   физикалық  әсерінен  болуы  мүмкін  немесе  

зиянкестердің түсуі . 

Керамикалық  ыдыстың  сыртындағы  ақ  дақтардың  кездесуіне  -  

екі себеп болуы  мүмкін, ащы су  пайдалану  немесе  топырақта  минералдық 

заттардың  өте  көп  мөлшерде  болуы. 

Бөлме  гүлдерін  өсірудегі  қиындықтар  мен  мәселелерді  болдырмау  

үшін, күнделікті  жасалатын  күтімге  ерекше  көңіл  аударғаныңыз  дұрыс,  

әсіресе,  жазғы  күтіммен  қысқы  күтімнің  айырмашылықтарын  ескеріңіз  

және де  жоғарыда   аталып өткен   он  ережені   бұлжытпай орындап  

отырсаңыз  еңбегіңіз  еш кетпей, бөлме  гүлдеріңіз  жайқалып  өсетіні  айдан  

анық. 

 

4.Сабақтың   тақырыбы:   Бөлме  гүлдерінің  түрлері  және  оларды 

отырғызу, күтіп баптау. 

 

      Сабақтың  тақырыбы: Бөлме   гүлдерінің түрлері   және  оларды   өсіру  

күтіп  баптау. 

Мақсаты: Үйірме  мүшелерін  бөлме  гүлдерінің түрлерімен  

таныстыру; 

1.Гүлдердің аттарын есте  сақтауға  дағдыландыру. 

2.Күту, өсіру  жолдары  туралы кеңестер  беру.                                 

Сарамандық   сабақ  кезінде «қазтамақ», «фикус»,  «шегіргүл», «қытай 

розасы» гүлдерін ыдысқа отырғызуды  үйрету  арқылы  икем  дағдыларының, 

бейімділіктерінің   қалыптасуына  ықпал  ету. Экологиялық  ой -  өрістерін, 

көзқарастарын  кеңейту. 

         3. Әсемдікке,  нәзіктікке баулу. 

Жабдығы: бөлме  гүлдерінің  көрмесі, кітап  көрмесі, суреттер, бөлме  

гүлдері  туралы   слайдтар, ыдысқа   отырғызылған  гүлдер. 

          «Мимикамен көрсет   ойыны» 

           «Логикалық  ойындар, есептер» 

            Сөзжұмбақ  «Гүл» 

Сабақтың  типі: Жаңа  тақырыпты  меңгерту  сабағы. 

Түрі: аралас  сабақ  (теориялық  кезең  және  сарамандық  кезең) 



Әдісі: түсіндіру,  көрсету, сұрақ -  жауап, слайдтарды  пайдалану; бөлме  

гүлдерін  отырғызудың  жолдарын,  әдістерін  нақты  көрсету. 

Барысы: 1. Ұйымдастыру  кезеңінде:  

1) Сабақтың  мақсатымен  таныстыруда: 

Сіздер  білесіздер ме,  жер  бетінде  мыңдаған  гүлдер  өседі. Әрқайсысының  

өзіндік  ерекшелігі,  қасиеттері  бар. Сол  сияқты  бөлмеде  өсірілетін  де  сан  

алуан  қасиеттері  бар  екенін  естеріңе  салғым  келеді. 

2) Енді жылыжайдағы  бөлме  гүлдерінен  ұйымдастырылған  табиғи  көрмені  

тамашаласақ: (бірнеше  гүлдердің  аттарын  атап, қасиеттеріне  қысқаша  

тоқталамын). 

Сабақтың  теориялық  бөлімі 

3) «Пайдалы  кеңестер»  айдарынан: 

Жасөспірімдердің  адами  қасиеттерінің  қасиеттерінің  қалыптасуына  әсер  

ететін  гүлдердің  аттарын  атап, олардың  ерекшеліктеріне  тоқталып  кеттік. 

Адам  жанына  әсемдік  сыйлайтын  бөлме  гүлдерінің  аттарын  атап, 

олардың  отаны, суарылуы, көбейтілуі, қоректендірілуі, зиянкестері  жайлы  

мағлұматтар  берілді:  «Сансивиьера, Хлорофитум, Герань - қазтамақ, Фиалка 

- шегіргүл, Папортник - шаңжапырақ, Монстера, Гибискус – қытай  розасы, 

Бегония, Фикус, Толстянка -  ақшагүл, Алоэ – жүзжылдық, Спаттафилум  -  

әйел  бақыты. 

«Мимикамен келтір» ойыны. 1.Фикустың «қызғаншақтығын».                                  

2. Шегіргүлдің «иесін қатты  сағынатынын» 3. Қазтамақтың «өкпелегіштігін» 

«Сансивиераның» адамның  тілі  тәрізді  жіңішке, тіптік болып  өсуін. 

Логикалық  ойындар. Есепті  дұрыс  және  жылдам  шешу  керек . 

1. Асқабақтың  дұрыс  өсуіне 60  күн  қажет, егер  1  маусымда  дәнін   

ексек, оның  жемісін  қай  уақыттан бастап  жинаймыз?  

2.Көкөністі  тұздағанда  қандай  физикалық   құбылыс  әсер  етеді? 

1. Сөзжұмбақ: «гүл» 

2. Сабақтың  сарамандық бөлімі:    

Бөлме  гүлдерін  қалемшелеу және  топыраққа  отырғызу.  

Біз  бүгін «қазтамақ»  колеус гүлдерін  қалемшелеп  жаңа  топыраққа 

отырғызуды  үйренеміз. 

1.Қажетті  заттар: ыдыс, топырақ, құм, аздап тас, су  қажет. 

Қалемшені  әзірленген  ыдысқа отырғызамыз.  

Гүл  өсірудің  нұсқау ережелерін  араларыңыздан  бір оқушы  айтып  берсін. 

- жаңа ыдыс түбіне  5-6 майда тас саласың, 

- ыдыс түбіне  3-5 см-дей  құм  салуға  көмектесейік 

- енді арнайы күрекшемен қара  құнарлы топырақ саламыз 

- қалемшені әзірленген топыраққа отырғызып  бекітеміз 

- отырғызғаннан  кейін  аздап су құямыз. 

Міне, гүл  отырғызудың  қыр  - сырын  өз  көздеріңізбен  көрдіңіздер. 

Сабақты  қортындылау. Бағалау. 

Үйге  тапсырма: Бөлме  гүлдерінің  түрлерін іздестіру, қалемше  

әкелу. 
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