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«Эко плюс» үйірмесі, 

Жезқазған қаласы 

Гүлдер – нәзік те сәнді үйлесімділігімен баурап алатын әсемдіктің 

нышаны. Олар біздің сезімімізді, көңіл-күйімізді және көркемдікті 

ұғынуымыздың көрінісі. Көшеттер отырғызу қаланың сыртқы көрінісін 

қалыптастыруда үлкен рөлге ие, әсіресе елсіз аудандардағы олардың маңызы 

ерекше. 

Жезқазған қаласы құрғақ климаттық жағдайлармен сипатталатын 

Бетпақ-Дала тастақ шөлінің солтүстік-батыс жақ шетінде орналасқан. 

Аталмыш аймақтағы көгалдандыру мәселелерін шешудің бірден-бір жолы 

бау-бақша шаруашылығының басқа да салаларына қарағанда кейінгі 

жылдары қарқынды дамытылып жатқан контейнерлік гүл шаруашылығы 

болып отыр. Көп жағдайда контейнерлер – бұл дүкеннен сатып алынатын 

арнайы өсімдік өсіруге арналған ыдыс. Алайда, өсімдік өсіру үшін тосын 

контейнерлерді пайдалануға болады. Ол үшін оған өсімдік отырғызылғаннан 

кейін мұндай нәрсенің қалай көрінетінін елестетіп көру қажет. 

Біз үшін ең қолжетімді, ыңғайлы және экологиялық тосын контейнерлер 

көп тоннажды полимерлік қалдықтардың бірі саналатын автокөлік 

дөңгелектерінің сыртқы қабы болды. Ол иілгіш, мықты және берік 

материалдан жасалған, сондықтан да біздің өміріміздің әр түрлі салаларында 

үлкен қолданысқа ие. Әр түрлі қоқыстардан жасалған қызықсыз көптеген 

инсталляциялар бар, бірақ автокөлік дөңгелектерінің кесілген резиналарынан 

жасалған мүсіндер шын мәнінде де әсерлі. Біздің көгалдандыруға арнап 

шиналардан жасаған сан алуан конструкциялардың ішінен «Гүл», «Аққу» 

және «Жалын құс» сияқты аса көркем нақышты және қолжетімді түрлері 

таңдалып алынды. 

«Гүл» композициясы келесі үлгіде жасалады: қақпақтың шеткі жағына 

бормен үшбұрыштар салынып, қиып алынады, ортаңғы дөңгелек суырылып 

алынады және өңі айналдырылады. Пайда болған гүл тәжін дөңгелек 

дискісінің жоғарғы жақ бөлігіне, ал кесіліп алынған дөңгелекті төменгі жақ 

бөлікке кигізуге болады. Металл диск болмаған жағдайда гүл тәжін басқа 

қақпаққа орнатуға болады. Дайындалған гүлзар боялады, өсімдік отырғызу 

үшін топырақ салынады. 

«Аққу» экоконструкциясының жасалуы қиынырақ, жасауға қажетті 

материалдар да көп мөлшерде талап етіледі. Дөңгелек жиегінен құстың басы, 

мойны, тұмсығы қиылып алынады да қақпақтың ішкі жағы сыртына 

айналдырылады. Майыстыру арқылы арматурадан аққудың иілгіш резина 

мойны мен басына арналған сүйеу дайындалып, металл сыммен оралады. 

«Аққу» боялып, дөңгелек қабына орналастырылады. Құстың ішкі жағына гүл 

отырғызылған құмыра орнатуға болады. 



«Жалын құс» контейнері «Аққуға» ұқсас дайындалады. Тұмсығының 

формасы мен реңі бойынша өзгешеленеді, гүлдер құстың ішкі жағына да 

сондай-ақ гүлдерден жасалған құстың құйрығы ретінде бос топыраққа да 

отырғызылады. Әсіресе, сатылы-пирамидалы жолмен жасалған құс құйрығы 

(гүлді үдеуші сарқырама) ерекше әсем көрінеді. 

Ескірген дөңгелектің сыртқы қабы осылайша бірінші өмірінен де ұзаққа 

созылатын екінші өмірге ие болады. Осылайша біз қаланың ластану 

мәселесін шешіп қана қоймай, сонымен қатар оның көгалдануына да көңіл 

бөле аламыз. 

Импровизациялық контейнерлерде гүлдер өсіру өз тиімді нәтижесін 

көрсетті. Қарапайым күнделікті гүл отырғызу шаруашылығына қарағанда 

контейнерлік гүл өсіру су қолдануды (тұтыну) екі есеге, ал органикалық 

тыңайтқыштар мен көңді қолдануды бес есеге дейін төмендетті. 

Балалар мен жасөспірімдер сарайы аумағын көгалдандыру үлгісі арқылы 

бұрынырақта физикалық және материалдық тұрғыда қиындық тудырған гүл 

өсіру шаруашылығының қазіргі кездегі кең мүмкіндігіне көз жеткізуге 

болады. Көгалдандыруға қолданылған шинадан жасалған барлық 

композицияларға материалдық шығындар талап етілген жоқ және де қымбат 

бағалы арнайы контейнерлерге баламалы-таңдау болды. Олар балалар мен 

жасөспірімдер сарайындағы «Эко плюс» үйірмесінің тәрбиеленушілерінің 

қолынан шыққан туындылар. Осылайша, гүл шаруашылығы – өскелең 

ұрпақты эстетикаға тәрбиелеудің тамаша тәсіліне айналды. Бұл тиімді үлгі-

өнеге қала мектептері мен бала-бақшаларында кеңінен тарады. Қала тазарып, 

көгалданып, гүлдене түсті, экологиялық жағдайы жақсарды. Балалар алдағы 

уақытта игілікке қолданатын гүл өсіру шаруашылығы мен қол шеберлігінің 

мол тәжірибесіне ие болды. 


