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КІРІСПЕ 

 

Жоғары өнімді малшаруашылығын дамытудың негізгі шартының бipi сапалы азық 

қорын құру мен құнарлы азықтандыру болып табылады. Тұрақты баспалардың сараптамасы 

малшаруашылығының дамуы 30-35% селекция және генетика саласындағы жетістіктерге, ал 

50-60% ғылыми-негізделген азықтандыруға және 10-15% зоогигиеналық бағу шарттарына 

байланысты екенін көрсетеді. 

Сол себепті, сапалы азық қорынсыз малшаруашылығының қарқынды дамуы мүмкін 

емес. Ауылшаруашылығы малдарын толыққұнарлы теңестіріп азықтандыруды 

ұйымдастыруға азық көлемінің жеткілікті болуы ғана мүмкіндік береді. Сонымен қатар 

азықтық дақылдардан жақсы өнім алу ғана емес азықты аз шығынмен сақтау маңызды болып 

табылады. Азықты дайындау кезінде бастапқы шикізаттың қөректік заттары жарым-

жартылай жоғалады, ал қалған бөлiгі қөректілігі төмен құрылымға айналады. Бұл көк 

азықтың қөректілігін 30% дейін төмендетеді. 

Дайындалатын азықтың сапасы бастапқы шикізаттың химиялық құрамы мен 

құнарлығы ғана емес оларды дайындау технологиясының сақталуымен де бағаланатыны 

мәлім. Дайындаудың, сақтаудың және азық сақтайтын траншеялардың технологиясына 

қойылған талаптардың сақталмауы азыктың бұзылуына алып келеді. Сондықтан жемшөп 

өндipici жүйесінде өнім сапасын басқарудың перспективалы және маңызды элементтерінің 

бipi заманауилықты, дәлдікті және мал азықтарын дайындау кезінде технологиялық 

операциялардың тізбектілігін қатал сақтайтын, азық өндірудің озық технологияларын 

қолдану болып табылады. Бұл азықтың сапасын жақсартуға, сонымен қатар малдардың оны 

қолдану кезіндегі тиімділігін жоғарлатуға мүмкіндік береді. 

Мал азықтарын дайындаудың кез келген технологиясына азық сапасына әсер eтyшi 

технологиялық әдістерінің кешені қосылған. Оларға: шикізаттың ылғалдылығы, азықтық 

дақылдарды жинау кезеңі, өсімдіктерді ұсақтау деңгейі, массаның тығыздығы, консервант 

немесе микробиологиялық бактериалы заттарды қосу әдісі және т.б. жатады. Біз әpбip 

технологиялық тәсіл бойынша, шарттары сақталған жағдайда, сапасы жоғары азық алуға 

мүмкіндік беретін оңтайлы параметрлер жасадық. Сондықтан, осы технологиялық 

параметрлерді білу және шарттарын сақтау өте маңызды. 
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ӘРТҮРЛІ АЗЫҚТАРДЫ ДАЙЫНДАУ ҮШІН 

ЖҰМСАЛАТЫН КӨК АЗЫҚТЫҢ ШЫҒЫНЫ 

 

Азықтың қажетті мөлшерін өндіру үшін, бәрінен бұрын азықтың қай түріне қанша 

аумаққа дән себілетінін және оның құрылымын анықтап алу қажет. Бұл үшін азықтық 

дақылдардың өнімділігін ғана емес, сонымен қатар 1 т пішен, сүрлем және пішендеме алу 

үшін көк азықтың қанша көлемі қажет екенін білу керек. Осы мақсатта бiз әртүрлі азықтарды 

өндіруге көк азықтың шығын нормативін жасадық (1, 2, 3 кестелер). Мұнда азықты дайындау 

және сақтау кезінде орын алатын барлық шығындар есептелген. 

 

1 кесте - Әртүрлі сүрлеу және сақтау тәсілдерінде 1 т сүрлем өндіру үшін жұмсалатын көк 

азық көлемі 

 

Азық атауы Сүрленетін 

массаның 

ылғалдылығы, 

% 

Сүрлемді сақтау 

пленкамен 

жабылған 

траншеяда 

пленкасыз, 

жабылмаған 

траншеяда 

Құмай, жүгері, балауызданып пicy 

кезіндегі біржылдық бұршақ-астықтұ-

қымдас дәндерінің коспасы 

70-60 1,1 1,30 

Құмай, дәннің сүттеніп-балауызданып пicy 

кезеңіндегі жүгері 

78-72 1,16 1,25 

Дәннің сүттеніп пicy кезеңіндегі жүгері, 

біржылдық және көпжылдық дақылдар 

83-79 1,2 1,30 

Гүлдену кезеңіндегі жүгеріге 10-15% 

сабан қосу арқылы 

86-84 1,19 1,28 

Көпжылдық және біржылдық дақылдар, 

химиялық қосынды қосылған жүгері 

79-76 1,12 - 

Көпжылдық және біржылдық дақылдар 

және химиялық қосынды қосылған жүгері 

83-80 1,16 - 
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2 кесте - 1 т пішен өндіру үшін жұмсалатын көпжылдық азықтардың массасы (ылғалдылығы 

17%) 

 

Шабу 

кезіндегі 

азықтың 

ылғалды-

лығы, % 

Пішен дайындау технологиясы 

белсенді желдеткішпен 

кептіру 

нығыздау шабындықта құрғату 

бұршақ-

тұқымдас 

астық-

тұқымдас 

бұршақ-

тұқымдас 

астық-

тұқымдас 

бұршақ-

тұқымдас 

астық-

тұқымдас 

82-81 5,6 5,4 5,8 5,6 6,1 5,8 

80-79 5,1 4,9 5,3 5,1 5,5 5,3 

78-77 4,9 4,7 5,1 4,9 5,3 5,1 

76-75 4,3 4,1 4,4 4,3 4,6 4,4 

74-72 3,9 3,7 4,0 3,9 4,2 4,0 

71-69 3,5 3,4 3,6 3,5 3,8 3,6 

 

3 кесте – 1 т пішендеме өндіру үшін жұмсалатын көпжылдық азықтардың көк масса шығыны 

 

Шабу 

кезіндегі 

шөптің 

ылғалдылығы, 

% 

Салу кезіндегі ылғалдылық, % 

55 50 45 
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85-83 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 3,7 - - 

82-80 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,7 3,7 

79-77 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,2 3,3 

76-74 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2,8 2,8 

73-71 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,6 

 

 

ПІШЕН ДАЙЫНДАУ 

 

Қоректілігі жоғары пішен көпжылдық және біржылдық бұршақтұқымдас және 

астықтұқымдас азықтардан таза күйінде, немесе қоспасынан, сонымен қатар табиғи азықтық 

шабындықтардан алынады. 

Пішен дайындау үшін шөп ору кезінде өсімдіктің әртүрлі бөліктерінің азықтық 

құндылығы бірдей емес екендігін ескерген жөн. Мысалы, жапырақтар, гүлшоғырлар, 

сабағының жоғарғы бөлігінің азықтық құндылығы бойынша құнарлы болып табылады. 

Сабағына қарағанда жапырақтарда белоктық және минералдық заттар 2 есе көп, ал каротин 

10-15 есе, қоректік заттардың қорытылуы 40% артық. 

Пішеннің сапасы көп жағдайда шикізатқа байланысты. Азық үшін ең жақсысы бұршақ 

және астық тұқымдастар болып табылады, ал бағалылығы төмендер - қияқ тұқымдастар және 
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алуаншөптер. Қоректік заттардың құрамы бойынша толыққұнарлы пішен алуаншөптерден 

дайындалады. Мысалы, бұршақ тұқымдас шөптерін астықтұқымдастар қоспасын кептіру 

кезінде гүл шоқтарын және жапырақтарын жақсы сақтайды. 

Шөптерді шабу мерзімі. Сапасы жоғары пішен алудың шешушi шарттарының бipi - 

шөптердің биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып уақтылы шабу. 

Дайындалған азықтың қоректік құндылығын көрсететін органикалық және минералдық 

заттардың болуы өсімдіктің өсу және дамуының фенологиялық сатысына тәуелді болады. 

Көпжылдық өсімдіктер өсіп-өнуінің ерте кезеңінде қоректілігінің жоғарылығымен 

ерекшеленеді. Жас шөптер құрамында тек қана толыққұнды белок пен витамендер ғана емес, 

аз мөлшерде малдарға қолайлы клетчатка да бар. Оларда лигнин аз мөлшерде болғандықтан 

тез қорытылады. Жыл өткен сайын өсімдік ipiлeнe береді, клетчатканың мөлшері көбейеді, 

осы себептен лигниннің мөлшepi айтарлықтай ұлғайып, ақуыз және басқа қоректік заттар 

мен дәрумендердің (витаминдердің) мөлшері азаяды. Бұл өз кезегінде дайындалған азықтың 

барлық қоректік заттарының қорытылуын айтарлықтай төмендетеді және құрғақ заттың 

қоректілігін азайтады (4-кесте). 

 

4  кесте - Өсу кезеңіне қарай кейбір орылған азықтық дақылдардың химиялық құрамының 

динамикасы (азықтар PҒЗИ мәліметтері бойынша) 

 

Дақыл Ору кезіндегі өсу 

кезеңі 

Құрамында, құрғақ затқа шаққанда % Каротин, 

құрғақ 

затқа 

шаққанда 

мг/кг 

ақуыз клетчатка күл еритін 

көмipcy- 

лар 

Қызыл беде Шанақтану 22,20 21,80 7,87 16,18 210,8 

Гүлдеп бастау 20,7 36,3 6,54 16,76 178,0 

Бұршақтардың      

пайда болуы 

17,26 36,9 4,95 18,10 102,1 

Жоңышқа Сабақтану 22,12 19,37 8,64 14,67 222,4 

Шанақтану 17,12 25,15 7,54 14,64 188,0 

Гүлдеп бастау 15,75 24,60 6,87 16,70 112,1 

 Бұршақтардың      

пайда болуы 

13,18 31,41 4,90 16,10 90,3 

Шалғындық 

атқонақ 

Түтікшелену 13,06 21,34 7,74 24,74 110,2 

Масақтану 8,62 27,26 5,56 28,57 34,6 

Гүлдеу 6,13 28,52 4,86 28,39 70,5 

Шалғындық 

қойкөде 

Түтікшелену 15,50 24,40 7,90 26,76 132,4 

Шашақгүл 

шығару 

8,37 27,90 5,12 30,10 77,6 

Гүлдеу 7,25 30,74 5,13 31,10 60,6 

Жаздық 

сиыр- 

жоңышқа 

Шанақтана 

бастау 

22,20 18,80 12,60 15,23 282,0 

Гүлдеу 21,18 21,64 10,07 16,75 157,0 

Бұршақтардың      

пайда болуы 

19,31 23,00 8,78 18,35 117,5 

 

Шабындық шөптің ескіруіне қарай жапырақтар мөлшері азайып, қоректік заттары мен 

каротині өте аз сабақтардың мөлшері көбейеді. Әcipece бұл бұршақтұдымдас шөптерде көп 

байқалады (5, 6-кесте). 
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5 кесте - Жоңышқаның жапырақтары мен сабағында қоректік заттардың болуы және 

қорытылу коэффициенті (Бориневич мәлiмeттеpi бойынша), % 

 

Өсімдік 

бөліктepi 

Қорытылу 

коэффициенті, % 

Қорытылатын 

қоректік    заттардың 

мөлшepi, құрғақ 

массаға шаққанда % 

Каротин, 

құрғақ 

затқа 

шаққанда 

мг/кг 

100 кг 

азықтағы 

мөлшері 

  

про- 

теин 

май АЭЗ 

және 

клет-

чатка 

про- 

теин 

май АЭЗ 

және 

клетчатка 

қоры- 

тыл-

атын 

протеин, 

кг 

азық 

өлшемi 

Жапы- 

рақтар 

77,0 88,0 67,0 15,1 2,9 35,1 610,7 11,9 74,7 

Сабақ- 

тар 

28,0 44,4 57,0 3,0 0,9 36,8 69,4 0,9 36,0 

 

 

6 кесте - Кeйбip көпжылдық шөптердің өсу кезеңіне қарай жапырақтануы (Бориневич 

мәлiмeттepi бойынша), % 

 

 Өсу кезеңі 

Дақыл Бұршақтұқымдастарда 

шанақтану, 

астықтұдымдастарда 

масақтану 

Гүлдену Жеміс салудың 

басталуы 

Қызыл беде 45-50 35-45 25-35 

Шалғындық 38-45 30-40 15-25 

атқонақ 

Қылтанақсыз 40-50 35-45 30-40 

арпабас 

Шалғындық 45-55 35-45 30-40 

қойкөде    
 

Шөптердің көпшілігінде гүлденудің басында сабағы мен гүлшоғырының есебінен 

құрғақ заттар толық жиналып бітеді. Сәйкесінше, жапырақтар азаяды, ал ол клетчатка 

көлемінің және аз мөлшерде көмірсулардың артуына, протеин мен каротин мөлшерінің 

кемуіне алып келеді. Демек, өсімдіктің азықтық бағалылығы олардың өсуінің ерте кезеңінде 

жоғары болады. 

Бұршақтұдымдастар мен араласшөптер шабудың оңтайлы уақыты -шанақтану кезеңі - 

гүлдене бастау, астықтұқымдастар - масақтану кезеңі (шашақгүл шығару) - гүлдене бастауы 

(7 кесте). Аралас шөптерді жинау уақытын анықтау үшін қандай компоненттер басым екенін 

ескеру қажет. 
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7 кесте - Пішен үшін шөптерді шабудың бipiншi кезеңі (азықтар ҒЗИ мәліметтері бойынша) 
 

Пішен шабу типi мен шөптердің түpi Шөптерді шабуға оңтайлы өсу кезеңі 

Табиғи шабындық 

Жылдам     ipілeнeтiн     шабындықты құрғақ 

сай-салалық 

Масақтана бастау немесе шашақгүл шығару 

Ойпаңдық астық-қияқтұқымдастар Масақтана бастау (шашақтану) 

Суармалы (алқаптық):  

Астықтұқымдастар     және     астық-

алуаншөптер 

Масақтану және шашақгүл шығару 

Бұршақ-астықтұқымдастар Буршактукымдастардыц шанактануы 

Егілген көпжылдық шөптер 

Бұршақтұқымдастар Шанақтану,      шабындық      шөптің 

жартысынан көбi гүлдене бастамастан бұрын 

Бұршақ-астықтұқымдастар Шанақтану немесе масақтану, басым 

компоненттің гүлденуі басталмастан бұрын 

Астықтұқымдастар Масақтану және шашақгүл шығару 

Егілген біржылдық шөптер 

Сиыржоңышқа-сулы қоспасы Бұршақтұқымдастардың көпшілігінің 

гүлденуі 

Біржылдық астықтұқымдастар Масақтана бастау немесе шашақгүл шығару 

 

Шабындык шөптi өте ерте немесе кеш шабудың әсерінен өсімдік тек қана сол жылы 

ғана емес, келесі жылдары да төмендейді. Бұл, өciмдіктe қоректік заттардың толығуы 

масақтану немесе шанақтану кезеңдерінде кушті жүреді және гүлдену кезеңінде 

аяқталатынымен түсіндіріледі. Пішеннен көбірек өнім және шикі протеин алу үшін 

астықтұқымдас шөптерді масақтану және гүлдену кезінде ору қажет (8 кесте). 

 

8 кесте - Пішен түciмi және астықтұқымдастардың өсуінің әртүрлі кезеңінде шабу арқылы 

қорытылатын қоректік заттарды жинау (азықтар ҒЗИ мәліметтері бойынша), ц/га 

 

Өсу кезеңі Tүciм Органикалық 

заттар 

Протеин АЭЗ (БЭВ) 

Түптену - түтікшеге шығу 30,98 23,86 3,00 14,25 

Масақтану - гүлдене бастау 69,53 45,60 4,89 21,82 

Гүлдену 65,44 41,05 3,71 21,22 

Жеміс салу 63,65 35,62 1,97 20,93 

 

Пішен үшін шөп жинауды оңтайлы кезеңде бастап 8-10 күн ішінде аяқтаған жөн. 

Жинау уақыты алынатын азықтың өзіндік құнына айтарлықтай әсер етеді. 

Пішеннің көлемі мен сапасы өciмдіктi ору биіктігіне де байланысты. Төмен орылғанда 

пішеннің көлемі максималды көп болады, бipaқ екінші шабындықта, ақырын өсуіне 

байланысты шөп түciмi айтарлықтай аз болады. Төмен шабу сонымен қатар шабындықтың 

езілуіне, келесі жылдары өнімнің азаюына және оның құрамынан айтарлықтай бағалы 

компоненттердің түсіп қалуына әкеп соғады. 
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Шөпті биік шабу да оның түciмi мен сапасына теріс әсер етеді: жиналуы төмендейді, 

тамырға жақын құнды жапырақтары орылмай қалады. 

Егілген көпжылдық шөптер мен табиғи шабындықтарды орудың ең онтайлы биіктігі 

бipiншi шабындықта 5-6 см, екіншіде - 6-7, біржылдық шөптер мен олардың қоспалары үшін 

4-6 см. 

Күзде шөптерді 7-8 см биіктікте орған дұрыс және суық түспей тұрып өciп, көктемде 

шабындықтың дамуын қамтамасыз ететін қоректік заттармен қамданып алу үшін, үсік 

болжанған уақыттан 3-4 апта бұрын оруды аяктаған жөн. Жоңышқаны, жаңа балауса 

бұтағының айтарлықтай бөлiгi сабағының төменгі бөлігінде орналасқан бүршіктен шығатын 

болғандықтан бipiншi жылы жер бетінен 8-10 см кем емес, ал бұрын отырғызылған ескілерді 

- 7-8 см ору қажет. 

Шабындықта құрғату арқылы пішен өндіру - орылған және күнде кептірілген массаны 

22-24% ылғалдылықта маяларға немесе шөмелерге жинап 17-18% ылғалдылықка дейін 

кептіреді, содан соң тұрақты сақтау орнына тасымалдайды. 

Пішенді теңдерге (тюк) нығыздау. Бұл тәсіл 3-4 есе еңбек шығынын төмендетеді, 

жапырақтары мен гүлшоқтарының төгiлyi азаюына байланысты 2,0-2,5 есе шығынды 

азайтады. Пішен нығыздалған теңдер қарапайым жинағанға қарағанда 2,5 есе аз көлемді 

қамтып, жақсы жиналады. 

Нығыздалатын массаның ылғалдылығы 20-24% мөлшерінде, нығыздалу тығыздығы 190 

кг/м3 артық болмауы керек. Егер теңделген массаны белсенді желдеткішпен құрғату 

жоспарланса оны 30-35%-дейін ылғалдылықта нығыздайды. 

Дестеден пішенді лайықты нығыздағыш-жинағыштармен жинайды және нығыздайды 

(ППЛ-Ф-1,6; К-454 және т.б.). Теңдерді тасымалдау үшін трактор тipкeмeлepi және жалғама 

борттары бар автомашиналар қолданылады. 

Пішенді орамға нығыздау. Пішенді теңдерге нығыздаумен салыстырғанда орамдарға 

жинау 1,5-1,7 есе еңбек шығынын, орауға арналған синтетикалық шпагаттың шығынын 3 

есеге жуық азайтады. 

Пішенді цилиндрлі орамға нығыздау массаның 18-20% ылғалдылығында жүргізіледі. 

Орамаларды транспортқа және сақтауға тиеу үшін лайықты ППУ-0,5 жабдықталған 

ПФ-0,5, ПКУ-0,8 жүктегіштері, шөметасушы КУН-10 және т.б. қолданылады. 

Белсенді желдеткішпен құрғатылатын ұсақталмаған шашыраңқы пішенді өндipy. 

Массаны дестеден 35-45% ылғалдылықта жинайды, тасымалдайды және ауа таратқыш 

жүйеге нығыздамай, 1,5-2 м қалыңдықта біркелкі тегістеп жаяды. Пішенді желдеткіш 

құралда (УВС-16 және басқа) сарайда, бастырма астындағы маяларда құрғатады. Бipiншi 

қабаттағы массаның ылғалдылығы 25% дейін төмендегенде үстіне кезекті қабат салынып әpi 

қарай құрғатуды жалғастырады. Пішенді белсенді желдеткішпен құрғатуды ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығы 80% төмен болғанда жүргізеді. Бipiншi тәуліктерде пішенді 

үздіксіз желдетеді, кeлeci күндері - тек қана күндіз. 

Жауын-шашынды күндері массаның өздігінен қызуын болдырмау үшін 5-6 сағат сайын 

1-2 сағатқа желдеткішті қосады. Егер құрғату аяқталған соң үш-төрт тәуліктен кейін 

желдеткішті 30-40 мин қосқанда жылы ауа лебі болмаса пiшен толық желдетілді деп 

есептеледі. Егер олай болмаса пішенді құрғатуды жалғастыру қажет. Бұл әдісті қолдану 

пішенді шабындықта құрғатумен салыстырғанда азық өлшемін жинауды 10-15% арттыруға, 

20-25% протеин және 2 еседен аз емес каротин ұстауға мүмкіндік береді. 

Белсенді желдеткішпен құрғатылатын ұсақталған шашыраңқы niшeндi өндіру. Пішен 

жинаудың бұл тәсілі прогрессивті болып табылады, ceбeбi жинау үрдісі толық 

механикаландырылған. Ал бұл жоғары сапалы пішен алуға, еңбек шығынын азайтуға және 

азықтың өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Ұсақталған пішен дайындау технологиясы келесіден тұрады. Шөпті ору міндетті түрде 

бұршақтұқымдастарды жаюға арналған кез келген шөп шапқышпен жүргізіледі. 

Ылғалдылығы 35-40% массаны өзі жүретін азықжинағыш КСК-100, Е-281 және басқа 
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комбайндармен дестеден алынып, біруақытта ұсақталып, тасымалдаушы құралға жүктеледі. 

Өсімдікті 8-15 см көлеміндегі бөліктерге ұсақтайды. 

Ылғалдылығы 35-40% төмен массаны ұсақтау тиімсіз болып есептеледі, ceбeбi 

жапырақтар мен гүлшоғырларының жоғалуы артады, кей жағдайларда 10-12% дейін. 

Ұсақталған массаны құрғатуға дейін бастапқыда ауа таратқыш жүйеге біpiншi 

ұсақталмаған 5-10 см, содан соң 1,5 м қалыңдықта ұсақталған массаны төсейді. Қалғанында 

пішен дайындаудың белсенді желдеткішпен кептіру технологиясымен бірдей. 

Орылған шөптерді шабындықта және сақтайтын орындарда кептіруді максималды 

жылдамдату сапасы жоғары пішен алудың негізгі қағидасы. 

Белсенді желдетуді қолданғанда механикалық жоғалулар өте аз, ал азық жоғары сапаға 

ие болады - каротин, минералды және биологиялық белсенді заттардың мөлшері өте жоғары. 

Белсенді желдеткіш әдісімен дайындалған пішен мен көк шөптің жапырақтары мен 

сабағындағы арақатынас мүлдем дерлік өзгермейді (9 кесте). 

 

9 кесте - Жапырақтар мен сабақтардың мөлшері (құрғақ затқа шаққанда, %) 

 

Азық түрі Жапырақтар Сабақтар 

Жаңадан орылған балауса масса 36,7 63,3 

Белсенді  желдеткіш  арқылы  дайындалған пішен 35,6 64,4 

Шабындық жағдайында кептірілген пішен 28,7 71,3 

 

Шабындықта кептірілген пішенге қарағанда мұндай пішеннің сапа көрсеткіштері 

әлдеқайда жоғары. Бұл жапырақтары мен гүлшоғырларында қөректік заттар 2,5-3 есе, ал 

сабағындағы каротин 6-7 есе артық болуына байланысты. Мұндай пішенде азықтың өлшем 

25-30% және қорытылатын протеин 40-45% артық болады. 

Қарапайым шаруашылық әдісімен дайындалған пішенге қарағанда бұл пішенде 

жапырақтары мен гүлшоғырлары 2-2,5 есе болатынын зерттеулер көрсетті (10 кесте). 

 

10 кесте - Дайындау әдісіне қарай пішеннің түciмi (бастапқы масса 1000 кг болғанда) 
 

Көрсеткіштер Шабындықта 

құрғату 

Белсенді 

желдеткішпен 

құрғату 

Белсенді 

желдеткішпен 

құрғатылған 

ұсақталған 

масса 

Жиналған жалпы өнім 608,4 827,4 947,0 

Бастапқы            құрамына 

қарағанда жапырақтары мен 

гүлшоғырының жоғалуы: кг 391,6 172,6 53,0 

% 75,3 33,2 10,2 

Жапырақтану, % 21,1 42,0 49,3 

 

Механикалық жоғалтулардың қысқаруына байланысты пішен жинау шабындықта 

құрғатумен салыстырғанда аудан бірлігінен бipiншi жағдайда 35 және екіншіде 55% артты. 

шөптi жинау және белсенді желдеткіштің көмегімен құрғату кезіндегі механикалық 

шығындарды жою жоғары сапалы, құрамында протеиннің, клетчатканың салыстырмалы аз 

мөлшерінде каротиннің көп болуына мүмкіндік бepeдi (11-кесте). 
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Пішенді қарапайым әдіспен құрғату кезінде белоктың жоғалуы 40-70%, ал каротин 90% 

дейін жетеді. Қолайлы ауа-райының өзінде құрғату кезінде азықтық өлшем 20-25% дейін, 

соның ішінде биохимиялық процесстер әсерінен 5-10%, жапырақтарының жоғалуы 

нәтижесінде - 10-15, сілтіден айырылу әсерінен (жауын кезінде жуылудан) - 5% көлемінде 

жоғалулар болады. 

 

11 кесте - Әртүрлі әдістермен дайындалған пішеннің қөректілік құндылығы 

 

Көрсеткіш Құрғатылған пішен 

шабындықта маяларда белсенді желдеткішпен 

Шикi протеин, % 7,97 10,27 

Клетчатка, % 34,97 30,08 

Каротин, мг/кг 68,6 83,0 

 

Жоңышқа пішенін  шабындық  жағдайында  дайындағанда  протеиннің биологиялық 

құндылығы 45-50%, белсенді желдеткішпен дайындағанда - 60-65, ыстық ауамен 

құрғатқанда - 70, балауса жасыл жоңышқада - 75% тең. Шабындықта дайындалғанға 

қарағанда белсенді желдету арқылы дайындалған пішеннің әpбip центнерінде 2,6-3,0 кг 

белок көп болады. Шөптерді жасанды құрғату әдісі пішеннің желінуін 10-12%, органикалық 

заттардың қорытылуын 5% және протеиннің қорытылуын 8-10% арттыруға мүмкіндік береді. 

Егер белсенді желдеткішпен дайындалған пішеннің желінуін және қорытылуын 

салыстырсақ ұсақталған пішен ұсақталмағанға қарағанда әлдеқайда жақсы. Пішен 

бастырманың астында немесе пішен сарайларында сақталуы қажет. Бұл жағдайда сақтау 

кезінде қөректік заттардың жоғалуы ашық жерде тұрған пішенмен салыстырғанда 1 га үшін 

азықтық өлшем 20-30% артық болады. 

Кез келген пішен дайындау технологиясында келесі шарттарды сақтау қажет: 

- көпжылдық және біржылдық астықтұқымдас шөптерді масақтану кезінде, 

бұршақтұқымдастарды - шанақтану - гүлдене бастау кезеңдерінде жинау керек. Бұл кезеңде 

азық өлшемінің және қорытылатын протеиннің 1 га-дан түсімінің максималдылығы 

байқалады. Алда жиналатын шөптермен салыстырғанда оңтайлы вегетация фазасында 

жиналған шөптерде қөректік заттардың қорытылуы 15-20%, қорытылатын протеин аудан 

бірлігіне 30-45% және каротин - 65-80% болады; 

- шөптi дестелеп жинау тиімді болады, әcipece еленген бұршақтұқымдас дақылдарды. 

Бұл жағдайда механикалық жоғалулар және жермен ластану төмендейді; 

- ауа-райының қолайлы кезеңдерінде бұршақтұқымдас шөптер мен бұршақ-астық 

тұқымдас қоспаларды кептіру үшін шырмауықпен бipгe жинайды; 

- жоғары өнімді пішенді төбе қалқасы бар ротациялы шөп шабатын машинамен жинау 

қажет; 

- дестені бipiншi рет аудастыру шауып алынғаннан кейінгі 1,5-2 сағатта беткі 

қабатының кебуіне қарай жүргізеді, келесі аудастыруларды 2-4 сағаттан кейін жүргізеді; 

- бұршақ тұқымдас азықтардың ылғалдылығы 55-60% дейін, ал астық тұқымдас 

азықтардың ылғалдылығы 50-55% дейін түскенде шалғы алымынан қалған азықты дестеге 

жинап, таңдап алынған пішенді дайындау технологиясының ылғалдылығына сәйкес 

кептіреді. Жоңышқа пішені протеин, каротин және минералды заттардың байлық көзі болып 

табылады. 

Таңдалынған технологиясына байланысты пішеннің биологиялық толықтылығы, 

сапасы мен құнарлылығы әр түрлі болады (12 кесте). 
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12 кесте - Әртүрлі сапалы астықтұқымдас пішеннің қорытылу коэффициенті мен 

құнарлылығы (Солнцев К.М.) 

 

Көрсеткіш 

Пішен 

белсенді шабындықта 

кептірілген 

ақшыл- 

қызыл- 

қоныр 

қызыл 

қоңыр 

қою 

қызыл- 

қоңыр 

желдеткішпен 

 

Органикалық зат 62,2 60,1 51,2 43,2 34,2 

Шикі протеин 62,5 51,4 39,9 39,6 26,0 

Ақуыз 57,2 47,1 33,0 22,5 11,0 

Май 62,8 33,6 0 0 0 

Клетчатка 57,9 57,9 57,6 56,2 55,9 

АЭЗ 65,1 62,2 48,3 29,9 14,9 

1кг    қөректілігі 0,60 0,53 0,40 0,24 0,12 

(азық өлшемі)      
 

 

ӘР TYPЛІ САҚТАУ ӘДІСТЕРІНДЕГІ ҚЫЗДЫРУДАН ПІШЕН САПАСЫНЫҢ 

ТӨМЕНДЕУІ 

 

Пішен дайындауда консервілеу ылғалдылықтың анағұрлым төмендеуімен қамтамасыз 

етіледі. Соның нәтижесінде зиянды микроорганизмдер тіршілігіне қажетті жағдайлардан 

айырылады. Құрғақ азықтардың керексіз микроорганизмдерден сенімді сақталу көрсеткіші - 

ылғалдың тепе-тең болуы, яғни ауаның салыстырмалы ылғалдылығымен тең келетін 

ылғалдың құрғақ азықтағы мөлшері. Мысалы, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60,70 

және 80% болғанда пішеннің ылғалдылығы 12,14 және 16%, ал сабандыкі - 14,16,18% сәйкес 

келеді. 

Жеткіліксіз немесе ауытқымалы кептіру кезінде, сонымен қатар пішенді сақтау 

кезіндегі кезекті ылғалдандыру нәтижесінде штабельдің (қатар, рет) ішінде сөзсіз өздігінен 

қызу басталады, ал сыртында - зең пайда болады. Штабельдің қызуы - қөректік заттардың 

микробтық ыдырауы - пішеннің ферментациясынан (терлеуінен) көрінеді, ал ол пішеннің 

өздігінен жануына себепші болады. 

Толық кептірілмеген, дестеге жиналған шөп 50-60°С дейін қызып, өздігінен тұтанып 

кетуі мүмкін. Егер жаңа шабылған шөптің өздігінен қызуы негізінен өсімдік тектес 

ұлпаларға байланысты болса, кептірілген массаның қызуы толығымен микробтардың 

дамуына байланысты. Алайда, температураның ары қарай өздігінен тұтануына дейін 

жоғарылауы, яғни 300°С кем емес, химиялық реакциялардың салдарынан болады. Олардың 

нәтижесінде терең қалпына келген заттар жиналып, оттегінің қатысуымен шөптің өздігінен 

тұтануына себепші болады. 

Пішеннің өздігінен қызу салдарынан өрт жағдайлары болып жатады. Толық 

кептірілмеген пішенде (ылғалдылығы 35-40%) сақтауға жинағаннан кейінгі 8-10 сағаттан соң 

температура 40°С және одан да жоғары көтерілуі мүмкін. Жоғары ылғалдылық пен үлкен 

тығыздықта жиналған масса 2-4 аптаның ішінде 50°С дейін қызып, қызыл-қоңыр түске 

айналады. Пішеннің температурасы 72°С жеткенде негізінде микроорганизмдердің тіршілігі 

тоқтап, ал қызу физико-химиялық процесстердің (қышқылдану-қалпына келу реакциясы) 

есебiнeн болады. 80°С температурада кейбір ошақтарда пішеннің түci қара болады, өрт пайда 

болуының тікелей қayпi туады. Одан әpi өзіндік қызуы азықтың шipyiне (тление-бықсу) (220-

260°С), одан соң өзіндік тұтануына да (320-330С) әкеп соқтырады. 
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Пiшеннің өздігінен қызуының азық өндірісіне тигізетін одан үлкен зияны -қызу 

салдарынан қөректік заттар жоғалады. Егер құрғақ заттар мөлшері пішенді сақтауда 

температура 50°С кезінде 2% болса, онда 60°С-та 14%, ал қатты қызған кезде (72°С) - 29% 

құрайды. 

Құрғақ қараңғы жерде сақтау кезінде, ылғалдылығы 16% жоғары емес пішенде болатын 

аминқышқылдар мен ақуыздардың өзгepicтepi болмашы ғана және тәжірибелік мағынасы 

жоқ. Осы заттардың биохимиялық өзгepici ылғалдылық 25% және одан жоғары болғанда, 

яғни микроорганизмдер мен өсімдік ферменттерінің қызметіне қолайлы жағдайда жүреді. 

Қатты өзгерістер әcipece ылғалды азықты 45-60°С қыздырғанда байқалады. Жоғары ылғалды 

пішен өзінің азықтық құндылығын толықтай жоғалта отырып, 70-75°С дейін қыза алады. 

Құрғақ климатты аудандарға қарағанда атмосфералық ылғалдылығы жоғары 

аудандарда пішеннің жылулық өзгepicтepi жиі байқалады. Сонымен бipгe астық және бұршақ 

тұқымдас пішендердің арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Пішенді сақтау және 

дайындаудың әртүрлі технологиясын салыстырғанда, өздігінен қызу маялап сақталғандардан 

гөpi орамдар мен теңдерде сақталғандарда жиі байқалады. 

Түс пен иiстiң өзгepyi - қызудан пішен сапасының төмендеуінің сенімді көpceткiшi. 

Дұрыс әзірленген, жаңа жиналған көпжылдық астықтұқымды шөптерден алынған пішен 

жасыл түсті, кейде сұр реңді, хош «пiшендi» иісті; мұндай пішеннің 1 кг құрғақ затында 110 

г қорытылатын протеин болады. Сақтау кезінде болатын өздігінен қызу салдарынан 

пішеннің түсі қызыл-қоңыр, қою-қоңыр түстi, иісі жаңа піскен нанның иісіндей болады және 

1 кг құрғақ затында 90 г қорытылатын протеин болса, ал қатты қызудың нәтижесінен 

бұзылғанында - тек 4 г қорытылатын протеин болады. Бүкілодақтық ғылыми-зерттеу азықтар 

институтының мәліметтері бойынша жасыл түсті пішеннің протеинінің қорытылуы 53,7% 

құраса, ақшыл қоңырдыкі - 26,2, ал қою-қоңырдікі - 0% құраған. Бұл нұсқалар бойынша 

пішендегі шикі протеиннің мөлшері бірдей болды. 

Пішенді даярлау кезінде белсенді желдеткішті қолдану әдісі шабындықта кептіргенге 

қарағанда қөректік заттардың жоғалуын әддеқайда төмендетеді, ceбeбi шабылған массаны 

алқаптан ылғалдылығы 35-45% (жартылай пiшен) болғанда алып  тастайды  да тұрақты  

сақтау жерлерінде  арнайы  дайындалған  ауа таратқыштарда кептіреді. Қабаттап жинауда 

(бipiншi қабат биіктігі 2 м, қалғандары 1 м-ден) құрғақ зат мөлшері астықтұқымдас масса 

үшін 60% кем емес, бұршақтұқымдас үшін - 55% кем емес болу керек, ал биіктігі 6-7 м 

қабатсыз толық бip ретке жинағанда, құрғақ зат мөлшері сәйкесінше 70 және 60% болу 

керек. Пішенді массаны аздап нығыздап қоюға болады, бipaқ баумен байламау керек, 

әйтпесе, тіптi жақсы желдетілген жағдайда да өзіндік тұтану мен сапасын жоғалту қаупi 

туады. 

Белсенді желдеткішпен толық кептірілуге салынған, шашылған немесе нығыздалған 

пiшен көп мөлшерде биологиялық жылу бөледі, ол өз кезегінде желдеткіш ауасын жылытады 

да соның салдарынан кептipy үрдісі тез жүреді. Сондықтан желдету үрдісі алғашқы екі 

тәулікте ауа-райына қарамастан үздіксіз жүргізіледі. Ары қарай ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығы 80% және одан жоғары болғанда желдеткіштерді түнгі уақытта өшіріп қояды. 

Ұзақ уақытты жаңбырлы ауа-райында пішенді желдетпейді, бipaқ мезгіл-мезгілмен (5-6 сағат 

сайын) температураны өлшеп, көтерілген жағдайда желдеткіштерді 1-2 сағатқа қосып қояды. 

Аса бұлынғыр ауа-райында пішенді ауа жылытқыштарды қолдана отырып, жылы ауамен 

кептіреді. Егер желдетіп болғаннан кейін 3-4 күннен кейін желдеткішті 30-40 минутқа 

қосқанда жылы ауа (300С шамасында) ағамы байқалмаса, пішен кептірілген (ылғалдылығы 

17% көп емес) болып саналады. Ал егер жылы ауа ағымы болса, онда кептіруді 

жалғастырады.  

Сақтауға алынған пiшеннiң ылғалдылығы мен температурасын алғашқы 20 күнде үзбей 

бақылайды, кейін бip aй бойы - бес күнде бip рет, сақтаудың келесі кезеңінде - айына бip рет 

бақылап отырады. Пішеннің ылғалдылығын сандық-электрондық ылғал өлшегіш ВЛК-01 

өлшейді, көк азықты ВЗМ-1М, Чижов (ВЧ пен ВЧМ) ылғал өлшегішпен өлшейді. 

Температураны «Зонд-1» электронды-сандық термометрмен өлшейді. 
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СҮРЛЕМ ДАЙЫНДАУ 

 

Өсімдіктердің сүрлемденуі 

 

Сүрлемді жаңа орылған көк шөптен немесе өсімдіктердің кептipiлген шөбінен 

дайындайды. Сүрлемнің сапасына, сүрлеу кезінде қөректік заттардың шығын болу-

болмауына, сондай-ақ азықтың өзіндік құнына айтарлықтай әсер ететін негізгі ықпалдарға: 

негізгі шикізаттың ылғалдылығы, өсімдіктің өciп-жетілу кезеңі, сүрленетін дақылдарды 

жинау мерзімдері, оны ору биіктігі, ұсақталып туралу дәрежесі, жинау, тасымалдау кезіндегі 

көк шөп шығыны, механикалық жинау құралдары, сүрлемді траншеялардан техникамен 

ойып алу және тасымалдау, сақтау орындарының түpлepi, сақтау орындарын толтыру 

ұзақтығы, бip күнде салынған және тығыздалған қабатының қалыңдығы, сүрленетін көк 

шөптің сақтау орнына салынған бойдағы жалпы көлемнің салмағы, сүрлемге салынған шөпті 

жабу тәсілдері жатады. 

Сүрленетін шикізаттың ылғалдылығы микробиологиялық және биохимиялық 

процестердің қарқындылығын, қөректік заттар шығынының көлемін, сүрлемнің сапасы мен 

жұғымдылығын анықтайтын маңызды ықпал болып табылады. 

Шикізат ылғалдылығының өте жоғары да, өте төмен болмағаны дұрыс. Егер құрамында 

су көп (75%) болса, онда едәуір шығын (көлемі бойынша 20%-ға дейін), сонымен бipгe 5-7%-

ға дейін құрғақ зат шығыны болуы мүмкін. Егер 70-75% ылғалдылықта құрғақ заттың 

орташа шығыны 7-12%-ды құраса, 80% және одан жоғары ылғалдылықта бұл көрсеткіш 30-

35% болады. 

Екінші жағынан, ылғалдылықтың 65%-дан төмен болғаны да тиімсіз, өйткені жүгері 

нашар тығыздалады, қатты қызады (60°С-қа дейін) және тез көгеріп кетеді. Оның үстіне, 

жинаған кездегі механикалық шығын да айтарлықтай көп болады. Мәселен, 65-70% 

ылғалдылықта шығын көлемі 4%-ды құраса, 60%-да жалпы өнімнің 16%-ына дейін 

жоғалады. 

Зерттеулер нәтижелері жүгерінің қолайлы ылғалдылығы 65-70% аралығында екенін 

көрсетті. 

Өнім шығынын болдырмас үшін, жүгері мен ұзын сабақты дақылдарды ору биіктігі 

жерден 12 см -ден, шөптесін өнімдіктердікі 5-7 см-ден аспауы керек. Жүгері өнімділігі 

гектарына 300 ц болғанда, түбipi мөлшерден 1 см жоғары орылса, бip гектардан 3 ц көк 

балауса кем алынуына әкеп соғады. 

Сүрлемнің сапасы мен қөректік заттар жинауға мал азықтық дақылдар мен шөптердi 

ору мерзімі айтарлықтай әсер етеді. Сүрлемге салынатын жүгері мен құмайды жинаудың ең 

қолайлы уақыты дәндерінің балауызданған және сүтті -балауызданған кезеңі. 

Өсіп-жетілу кезеңі қысқа аудандарда немесе қайта егілген жағдайда, ерте өсу кезеңінде 

де ора беруге болады. Жүгері дәні сүттеніп піскен кезде ғана орылса, онда азық өлшемі 

гектарына 45%-ға дейін, ал дәні толық піскенде 22%-ға дейін кем жиналады. 

Күнбағысты гүлдей бастағанда, судан шөбін шашақтағанда, күздік қарабидайды 

масақтана бастағанда, қытай бұршағын төменгі бұршақтары қоңыр тартқанда, бip жылдық 

бұршақтұдымдас және астықтұқымдас шөптерді бұршақтарының төменгі екі-үш 

қатарындағы тұқымдары балауызданғанда жинаған дұрыс болады. 

Көп жылдық бұршақтұқымдастарды шанақтана-гүлдей бастағанда, көп жылдық 

астықтұқымдастарды түтікшеленіп масақтана бастағанда, аралас өскен бұршақтұқымдастар 

мен астықтұқымдастарды шөп қоспаларының құрамындағы жоғарыда аталған және 

басымдыққа ие дақылдың өсу кезеңінде жинау керек. 

Сүрлемге салынған қоспаның қолайлы дәрежеде ұсақталып туралуы - жүгерінің 

сүрленгіштігін тек соның өзінің ғана көмегімен сенімді түрде басқаруға болатын маңызды 

технологиялық тәсіл болып табылады. 
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13 кесте - Қанттық минимумға және буферлік қосындыларға байланысты кейбір азықтық 

өсімдіктердің сүрлемденуі, % (Зубрилин және т.б. бойынша, 1950) 

 

Өсімдіктер Вегетация сатысы 
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Жеңіл сүрлемденетін өсімдіктер 

Жүгері 

Жүгері 
Жүгері 

Жүгері 

Сорго 
Судан 

Джугара 

Қарбыз 
Асқабақ 

Ас орамжапырағы 

Азық орамжапырағы 

Жер алмұрт 
Көк сұлы 

Күн бағыс 

Жылқы бұршағы 
Бұршақ 

Eгicтiк бұршақ 

Сиыржоңышқа-сұлы 

Амарантус 
Қамыс 

Қамыс 

Құрақ 
Күздік рапс 

Азықтық қызылшаның пәлегі 

Ас қызылшасының пәлегі 
Сәбіз пәлегі 

Жусан оты 

Жасымық 

Алабота 
Саз алшынкөк 

Собықтың шығуына дейін 

Собықтың пайда болуы 
Сүттілік пісіпжетілуі 

Балауыздық пiciпжeтілyi 

« » 
Дән шашуы 

Шашақтарының шығуы 

Толық пісіпжетілуі  
« » 

Ору кезінде 

« » 

Толық гүлдену  
Сүттілік пiciпжeтiлyi  

Үштен бip бөлiгiнiң гүлденуі 

Бұршақтардың жетілуі 
Толық гүлдену  

Гүлдену 

« »  

« » 
Tүтiкшeгi шығу  

Гүлденуге дейін 

« »  
« » 

Ору кезінде 

« »  
« » 

Гүлшанақтану  

Толық гүлдену 

Тұқымдарының пiciп жетілуі 
« » 

80  

80  
79  

76  

73  
80  

80  

91  
91  

87  

87  

68  
68  

87  

80  
76  

86  

75  

80  
69  

68  

61  
79  

87  

87  
79  

62  

81  

74 
67 

0,89  

1,22  
1,13  

0,81  

1,34  
1,00  

0,85  

0,47  
0,79  

0,55  

1,15  

1,32  
1,85  

1,59  

1,17  
1,37  

0,71  

2,00  

1,00  
0,84  

0,57  

2,92  
1,75  

0,82  

0,91  
0,70  

1,03  

0,70  

0,23 
0,80 

3,47 

3,80 
2,53 

3,31 

4,81 
1,85 

1,61 

3,38 
1,80 

2,91 

1,85 

6,30 
3,47 

1,92 

2,66 
2,03 

0,83 

2,00 

1,01 
1,76 

0,58 

3,10 
4,59 

2,31 

2,09 
3,49 

3,40 

1,09 

0,62 
2,60 

+2,58  

+2,58  
+1,40  

+2,50  

+3,47  
+0,85  

+0,76  

+2,81  
+1,01  

+2,36  

+0,70  

+4,98  
+1,62  

+0,33  

+1,49 
+0,66  

+0,12  

+0,00  

+0,01  
+0,92  

+0,01  

+0,18  
+2,84  

+1,49  

+1,18  
+2,79  

+2,37  

+0,39  

+0,39 
+1,80 

Қиын сүрлемденетін өсімдіктер 

Ақ түйежоңышқа  

Ақ түйежоңышқа  
Ақ түйежоңышқа 

Гүлденуге дейін  

Гүлденудің басы  
Толық гүлдену 

77 

76 
76 

2,47 

2,37 
2,51 

1,77 

1,63 
1,54 

-0,70 

-0,74 
-0,97 
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Сары түйежоңышқа  Гүлшанақтану 77 1,59 1,03 -0,49 

Сиыржоңышқа  Гүлденуге дейін 78 1,55 1,20 -0,35 

Сары жоңышқа  Тұқым қалыптасуы 76 1,18 0,98 -0,90 

Құрақ  Түтікшегі шығу 61 2,26 1,33 -0,93 

Көк бөрібұршақ  Гүлденудің басы 83 1,73 1,64 -0,09 

Қызыл беде  « » 78 1,25 0,90 -0,35 

Ақ беде  Бастарының шығуы 76 1,83 1,39 -0,44 

Амарантус  Гүлденудің соңы 79 1,55 1,14 -0,41 

Сазды қияқөлең  « » 66 3,27 2,62 -0,65 

Қамыс  Гүлденудің басы 69 0,68 0,60 -0,08 

Алабота  Толық гүлдену 78 0,87 0,53 -0,34 

Жазықтық жусан  Гүлшанақтарының 

қалыптасуы 

62 1,29 1,25 -0,34 

Итқонақ  Балауыздық пicy 74 2,45 1,55 -0,90 

Сүрлемденбейтін өсімдіктер 

Қалақай  Гүлденуге дейiн 76 1,75 1,09 -0,66 

Жоңышқа  Гүлшанақтану 76 1,39 0,37 -1,76 

Чина  Гүлдену 60 2,24 1,58 -0,66 

Құрақ  Собық 61 0,94 0,80 -0,14 

Қызыл сорго  Шашақгүлдерінің 70 1,90 1,59 -0,31 

Қамыс  шашылуына дейш 69 0,71 0,39 -0,32 

Алабота  Толық гүлдену 78 1,07 0,24 -0,83 

Жалбыз  Гүлденудің басы 60 0,91 0,89 -0,02 

Тауық тарысы  Толық гүлдену 60 3,08 0,42 -2,66 

Қaуын пәлегі  « » 90 2,16 0,77 -1,39 

Қарбыз пәлегі  Тұқым жинау кезінде 90 1,84 0,74 -1,10 

Қызанақ пәлeктеpi  « » 85 0,75 0,58 -0,17 

Асқабақ пәлегі  « » 90 1,81 0,17 -1,64 

Картон пәлегі  Гүлденуден кейін 78 0,79 0,54 -0,25 

Соя  Бұршақтардың 

қалыптасуы 

72 1,54 1,16 -0,38 

 

Шикізаттың өте ұсақталып туралуы қоспаны мейілінше нығыздап салуға және ондағы 

ауаны тез шығаруға көмектеседі. Ұсақтап туралған қоспа тиеуге, түсіруге және малға 

үлестіруге ынғайлы. Егер жеткіліксіз дәрежеде ұсақталған болса, онда қоспаны нығыздау 

қиындайды, қажетсіз микроорганизмдердің дамуына қолайлы жағдай туады және сүрлемде 

қышқылдану үpдici баяулайды. 

Сүрлемдік шикізаттың ұсақталып туралу дәрежесі сүрлемнің сапасына ғана емес, 

сонымен бipгe оның жақсы жетілуіне де әсерін тигізеді. Мәселен, жүгері сүрлемнің 

мейілінше жақсы желінуі оны 1см -ден 3 см-ге дейінгі ұзындықта турағанда байқалған. 

Егер сүрлемді 1 см -ге дейінгі ұзындықта турағанда оның желінуі 95,2% болса, 1 см-ден 

3 см-ге дейінгі ұзындықта турағанда - 98,6%, 3 см-ден 5 см-ге дейінгісінің желінуі 97,2%-дан 

аспаған. Сөйтіп, 1 см-ден 5 см-ге дейінгі ұзындықта туралған сүрлем ic жүзінде бірдей 

мөлшерде желінеді екен. 

Шикізаттың ұсақталып туралу дәрежесі электр қуатының шығынына, оңай болса, 

сүрлемнің өзіндік құнына да айтарлықтай әсер етеді. Туралу ұзындығын 30 мм-ден 10 мм-ге 

дейін азайтқанда, электр қуатының шығыны 1,7 есеге артады, ал комбайынның өнімділігі 

46,3%-ға төмендейді. 

Соңғы жылдардағы зерттеулер өсімдіктерді (дәні балауызданып піскен жүгеріден 

басқасын) ұсақтап тураудың қолайлы дәрежесін олардың ылғалдылығына байланысты 

белгілеуге мүмкіндік берді, мәселен: 70% және одан төмен болса 30 мм-ге дейінгі, 71-75% - 

http://kavi.ni/
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40 мм ге дейінгі, 75% дан жоғары болса 50 мм-ге дейінгі, 80-85% - 6-10 см, 85% және одан 

жоғары болса 10-12 см, ал дәні балауызданып піскен жүгеріні 15 мм-ге дейінгi ұзындықта 

турау керек.  

Сүрленетін шөптерді тегістеп жайғанда және нығыздағанда Т-150, К-700 сияқты 

дөңгелекті және С-100, Т-75, Т-130, т.б. шынжыр табанды ауыр тракторлар пайдалануы тиіс. 

Жалпы көлемі 2-2,5 мың сүрлем салғанда, сақтау орнын толтыру мерзімі 3-5 күннен 

аспайтын болуы керек. Ұзыншa траншеяларға сүрлем салу мерзімін созу құрғақ заттар 

шығынының күрт артуына әкеп соғады. Мәселен, сүрлем сақтайтын орынды шикізатпен 

орылған бойда және тез толтырғанда, қызып кету салдарынан болған құрғақ зат шығынының 

мөлшері 9%-ды құраса, толтыру мepзімi ұзаққа созылғанда бұл шығын 13%-ға дейін жетті. 

Бip күн ішінде сүрлемге салынған ұзынша траншеядағы көк шөптің қалыңдығы 80-120 

см -ден кем болмауы тиіс, бұл СО2 нің жинақталуын жоғары деңгейде (45-50%) ұстап тұруға 

мүмкіндік жасайды. Оған қоса, 70% және одан төмен ылғалдылықтағы нығыздалған 

шикізаттың (судан шөбінен басқасы) тығыздығы 650-700 кг/м3, ал 70%-дан жоғарысы 700-

800 кг/м3 болуы керек. Судан шөбінің тығыздығы - 500-550 кг/м3 шамасында болса 

жеткілікті. 

Егер алғашқы 6 күн бойына азықтық шөптің температурасы 400С-қа жетпесе, ал қалған 

күндері мұндай температура тек қалыңдығы 0,5 метрден аспайтын жоғарғы қабатта ғана 

білінсе, онда сүрлем жақсы нығыздалған болып саналады. 

Егер сүрлем салу өте баяу жүргізілсе және шөптің нығыздалған қабаты күніне 20 см-

ден аспаса, онда салынған шөп жоғары температураға дейін қызып үлгереді. Сүрлемге 

салынып жатқан шөптің қызуы 60°С жеткенде, қөректік заттардың шығыны 30%-ға, ақуыз 

шығыны 31,9%-ға дейін артады, ал қөректік заттардың ciңiмдiлiгi күрт төмендейді. 

Қатты кепкен сүрлемде қышқылдар (РН 4,5-5,0) бipшaмa аз жиналады, рН-ның артуы 

ақуыздың ыдырауы мен қышқылдардың шоғырлануын бірқалыпта ұстайтын тежегіш 

(буферлік) заттың көбеюі нәтижесінде жүзеге асады. Бұл жағдайда, органикалық 

қышқылдардың арақатынасы өзгеріп, құрамындағы cipкe қышқылының мөлшері 2,1 есе 

артады да, сүт қышқылы күрт азаяды. Сүрлемнің температурасы 40-тан 50°С дейін 

көтерілгенде, құрамындағы сүт қышқылы 1,3 есе, ал 60 пен 70°С аралығында азаяды. Азық 

температурасы 50°С-дан асқанда май қышқылы жиналады. 

Температура 40-тан 50 және 60°С-қа дейін көтерілсе, құрғақ зат шығыны, тиісінше: 1,5 

және 2,0 есе көп болады. 

Температура 25-35°С шамасында болса, оны қолайлы температура деп есептеуге 

болады. Азық температурасының 10С-қа артуы қөректік заттар шығынының 0,5%-ке 

көбеюіне әкеп соғады. 

Жоғары сапалы сүрлем алудың технологиялық тұрғыдан маңызды тәсілі - азықты 

ұқыпты түрде қымтап жабу. Сүрленіп жатқан шөпке ауаның баруы толық тоқтатылса, 

қөректік заттар шығыны мүлдем азаяды. Сүрлемдік шөптерді сақтау орнына салып болған 

бойда, дереу жабу керек. Жабуды 2-3 күнге кейінге қалдырса, сүрлемге салынған шөптердің 

шipyi, көгepyi, сондай-ақ қызып кетуі салдарынан азық шығыны 7-10%-ға артады. 

Сүрлемді ұзын траншеяларда жабылмаған күйінде сақтаса, құрғақ зат шығыны 20-37%-

ға дейін жетеді. 

Қалыңдығы 100-150 мм-ден кем емес полиэтилен, полихлорвинил, полиамид пленкалар 

жақсы жамылғы заттар болып есептеледі. Бұлармен жапқанда, қөректік заттар шығыны 8-

13%-дан аспайды. 

Сүрлемге салынған шөптi сабанмен жабу ic жүзінде сүрлемді бұзылып кетуден сақтай 

алмайды. Бұл жағдай сүрлемге салынған шөпке ауа мен жауынның өтіп кетуіне сабанның 

кедергі келтіре алмауына байланысты болады. Мұндай тәсілмен жабылғанда, сүрлемнің 

қөректік заттардың шығыны 40%-ға дейін жетеді. 

Туралған сабанмен жабылса, сүрлемдегі қөректік заттар шығыны төмендеп, 16-17% 

мөлшерінде ғана болады. 
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Сүрлем үшін сенімді жамылғы топырақ пен саз болып табылады. Бұл жағдайда, 

сүрлемдегі қөректік заттар шығыны ic жүзінде пленкамен жапқандағымен бірдей. Алайда, 

бұл тәсіл еңбек шығынын көп қажет етеді, сүрлемге топырақ араласып кетеді. 

Сүрлемді көп жылдық шөптерден дайындағанда, орылған өсімдіктердің ылғалдылығы 

60-70% дейін түскенше кептіру қажет. Құрамында 15%-дан астам протеин бар шөптерді 

химиялық сақтауыштар немесе сүт қышқылынан жасалған ашытқылар қосып сүрлеу керек. 

Бұлардың бipiншici құрғақ заттар шығынын 2-3 есеге, ал eкiншici - 1,2-1,3 есеге азайтады. 

Химиялық жолмен сүрлеумен қатар, микробтарды жоятын немесе олардың өсуін 

баяулататын заттар бөліп шығару (фитонцидтік) қабілеті бар өсімдіктерді пайдалану да 

болашағы бар бағыт болып табылады. Азық дайындаудың бұл тәсілі экологиялық тұрғыдан 

барынша таза, өндipic жағдайында қолдануға оңтайлы, тасымалдау, сақтау және енгізу үшін 

арнайы жабдықтар қажет етпейді. Азықтарды химиялық жолмен сүрлеумен салыстырғанда, 

микробтарды жоятын немесе олардың өсуін баяулататын қабілеті бар өсімдіктерді пайдалану 

2-3 есе арзанға түседі, ал сүрлену нәтижeci ic жүзінде бірдей. 

Бұршақтұқымдас дақылдардың өсімдік сақтаушы ретінде Сосновский аюбүлдіргенін 

және жусанды сүрленетін шөп көлемінің 40%-ы мөлшерінде пайдалану усынылады. 

Микробтарды жоятын заттар шығару қабілеті бар өсімдіктер гүлдеу кезеңінде болады, 

ұсақталып туралу дәрежесі -  3 см. Фитосақтауыш сүрлемге салынып жатқан шикізатты 

тегістеп жаю және нығыздау үpдici кезінде араластырылады. Қолданылатын технологиялық 

үрдіс әдеттегі сүрлем дайындағандағыдай. 

Қажетті техникалары жоқ шағын шаруа қожалықтарында сүрлем дайындағанда, 

қымбатқа түсетін траншеяға сүрлеу әдісінен бастартуға болады. Оны пішен немесе сабан 

маяларының арасында, сондай-ақ көмбелер мен шұңқырларда, пленкамен жауып және 

полиэтилен қаптарға салып сақтау мүмкідігі бар. 

Сүрлемді алған кезде олардың жапқышын азықтың қажетті мөлшерінің шамасына 

қарай ашу керек. Сүрлемді траншеяда қалған азықтың тұтастығы бұзылмайтындай етіп алу 

қажет. Күнделікті қажет сүрлемді траншеяның букіл ені мен биіктігі бойынша, қабатының 

қалыңдығы 0,3-0,5 м-ден аспайтындай етіп бipтіндеп кертіп алу тиімді. Сүрлемді малға бip 

peт салуға немесе бip күнге жететіндей мөлшерде ғана алу керек. Алынған сүрлеммен малды 

дереу азықтандыру қажет. 

Сүрлемді траншеялардан үздіксіз жұмыс істейтін, тек тиеп қана қоймай, сонымен бipгe 

сүр азықты қосымша майдалайтын тиегіш машиналармен алу ұсынылады. Мүмкіндігінше, 

шөмішті тиегіштерді пайланбаған абзал, өйткені сүрлемді шамадан тыс қопсытып тастау 

ондағы азықтың сапасын төмендететін қайта аши бастау үрдістерінің пайда болуына әкеп 

соғады. 

 

ШИКІ ӨНІМНІҢ СҮРЛЕМДЕНУІН ЖӘНЕ ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ 

 

Микробиологиялық және биохимиялық үрдістердің қарқындылығын, қөректік 

заттардың жоғалу көлемін сүрлем сапасы мен қөректілігін анықтау үшін сүрлемденетін шикі 

өнімнің ылғалдылығы маңызды фактор болып саналады. 

Сүрлемге қолданылатын өсімдік ауқымы кең көлемдегі жүгері өсімдігінің өсу жасында 

90% және піскен, жетілген бақшалық тұқымдастарда 40-50% ға дейін ылғалдылыққа 

иеленеді. 

Шикі өнімнің өте жоғары және төмен ылғалдылығында қажет емес, бipiншi кезекте 

шырынның ағуы және үздіксіз бөлінуі, сонымен қатар қөректік заттар, дәрумендер 

(витаминдер) және минералды заттардың бөлінyi орын алады. Жеңіл еритін қанттарға бай, 

жоғары ылғалды шикi өнімді сүрлемдеу кезінде, белгілі мөлшерде cілтi қышқылының, 

спирттің көп жағдайда майлы қышқылдардың болуының әсерінен алынған сүрлем пайда 

болады. Шикі өнімдегі жоғарғы ылғалдылықта және қанттың аз мөлшерінде оның жоғары 

буферлігінде ашыту массасы өте баяу жүреді, сондықтан өciмi жағынан артықшылық май 

қышқылды бактерияларында олар тек қант қана емес, сонымен қатар сүт қышқылында 
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ыдыратады. Май қышқылының жағымсыз иісінен және бұзылған ақуыздың әсерінен сүрлем 

сапасы нашарлайды, жүгері және басқа ылғалдылығы (80-87%) жоғары өсімдік 

тұқымдастарын сүрлемдеу кезінде мүлдем сапасы жақсы сүрлемді алу мүмкін емес. Бip 

мезгілде шырындардың ағуынан ауа шығады және жоғары бетінде керексіз аэропты үрдістер 

май қышқылды, одан кейін шірігіштік ашыту басталады. Егерде сүрлемнің төменгі бөлігінде 

шырын түспесе одан ары қарай қөректік заттарды тазалау және сілтісіздендіру жалғасады. 

Сүрлем шырыны малды азықтандыруға жарамсыз, ал сол шырындағы сүрлем қабаты 

қөректілігі және желінуі жағынан өте төмен салаға ие болады. 

Сонымен бipгe төменгі ылғалдылықты массада жақсы сападағы сүрлемді алу қиын, 

ceбeбi ол нашар нығыздалған соң қатты қызады (60°С дейін және жоғары) және жылдам 

көгереді. Көптеген зерттеулер көрсеткендей сүрлемденетін шикі өнімнің оптималды 

ылғалдылығы 65-75%-ға тең. 

Жоғары сападағы сүрлемді алу үшін және қөректік заттардың жоғалуын төмендету  

үшін  шикі  өнімнің сүрлемденуі мен ылғалдылығын түзетуге көмектесетін техникалық 

әдістерді қолдану керек. Қолданыста бар әдістердің ішінде келесісін атап өту керек: 

1. Жоғарғы ылғалдылықтағы шикі өнімнің құрғақ компоненттері мен бipгe 

сүрлемденуі; 

2. Сүрлемденетін өсімдіктердің сулы және басқада тұқымдастармен аралас екпесі; 

3. Сүрлемденетін шикі өнімнің кeбyi; 

4. Шөптердің механикалық құрғауы. 

Жоғарғы ылғалдылықты өсімдіктердің сабан және басқа суғармалы егістік 

қалдықтарымен бipгe сүрлемдеу өте жеңіл және кең таралған техникалық әдіс болып 

саналады. Құрғақ заты аз 13-15% жүгеріге, күнбағысқа және басқа сүрлемденетін 

тұқымдарға сабан, топан немесе дәнді дақыл қалдықтарын қосу белгілі бip деңгейде шырын 

бөлінуін азайтады, оның қышқылдылығын төмендетеді, сүрлемнің шығымы мен қөректілігін 

жоғарылатады. Сабанды негізінен егістік даласында араластырады. Көк азық пен сабанды 

мұнараға салуды пневмотасмалдаушылар атқарады, мұнарада азықты нығыздайды және 

карбалситпен байытып полиэтилен қабатпен жауып шығады. Осы технология бойынша 

дайындалған сүрлем 71,8% ылғалдылық және рН 3,9 ие болады (бip жүгерінің сүрлемінің рН 

3,7). Ылғалдылығы 81,0% жоғары жүгері сүрлемдеу кезінде 10-15% сабан қосуға болады. 

Тиісінше сүрлемдеп құрғақ заттың мөлшері 1,3 және 1,7 көбейеді және белгілі мөлшерде 

сүрлем қышқылдылығы төмендейді. Мұндай сүрлемнің қөректілігі 0,19-дан 0,27 азық 

өлшеміне көтеріледі. Сабанмен бipгe ылғалдылығы шикі өнімді сүрлемдеу кезінде 

оптимальды ылғалдылықтағы қатерсіз сүрлем алудың негізгі технологиялық шарттарына 

компонеттерді тыңғылықты және біркелкі араластыру болып саналады. Сабан қаншалықты 

майда ұсақталса соншалықты ол сүрлем шырынын бойына ciңipeдi және азықтың 

ашытылуына қолайлы жағдай туады. Салынған азық көлемін тыңғылықты түрде 

нығыздайды, пленкамен жауып 10-15см сүрлемнің жақсы нығыздалуына көмектеседі. Оны 

барлық түрдегі майдалағышпен ұсақтауға болады. Араластырып, компоненттердің сапасын 

анықтау үшін тікбұрышты тәсілін қолдана отырып, жәй әдісті қолданады (сурет 1). 

 

Жүгерідегі судың пайызы 85-60%. Жүгері бөлімдерінің саны 

 
Сабандағы судың пайызы 10-15% сабан бөлімдерінің саны 

 

1 сурет  - Ылғалдылықты түcipy үшін компоненттерді есептеу 
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Төрт бұрыштың (квадраттың) ортасына дайын қоспаның керектi ылғалдылық пайызын 

қояды (75%) сол жақ жоғарғы бұрышта көк азықтың нақты ылғалдылығын, ал сол жақ 

төменгі бұрышта сабанның ылғалдылығын көрсетеді. Содан кейін көлденең бойынша көп 

саннан аз санды алып тастайды да, айырманы квадраттың қарама қарсы бұрыштарына қояды 

(85-75=10 және 75-15=60). Жүгерінің әр 60 (тонна) бөлігіне ұсақталған сабанның 10 (тонна) 

бөлігін алу керек болады. 100 т ылғалды өнімге құрғақ компоненттің қажеттігін анықтап, бұл 

есептеуді жеңідетуге болады: 60:10=100:х, бұдан х=10.100:60=1000/60=16,7 яғни 100 т 

жүгеріге 16,7 т сабан қосу қажет. Көк кезіндегі сабанды 15%-дан жоғары қосу масса 

бойынша лайықты емес. Бұл жағдай компоненттердің араласуының нашарлығына, 

нығыздаудың қиындықтарына және оқшауланған азықтарға ауа өтуіне байланысты сүрлем 

дайындауға жоғарғы ылғалды екпе тұқымдастарды (жүгері, күнбағыс және басқалары) сұлы 

мен жабайы бұршақты сұлымен араласқан түрінде қолдану сүрлемнің ылғалдылығы мен 

қышқылдылығының төмендеуінің, сонымен қатар оның өнімділігі мен сіңімділігінің 

жоғарылауының нәтижeлi әдісі болып табылады. Әдістің мәнici сол, бірмезгілде 

күнбағыстың негізгі тұқымдасын 25 кг/га және сұлы 70 кг/га мөлшерінде себуден тұрады. 

Тұқымның өciп-өнyi бipгелкі жүреді. Сүрлемге аралас екпе eгicтi ору кезінде күнбағыс 

гүлдеу фазасында болса, ол сұлы сүтті балауызда піскен дәнімен болады. Күнбағыстың 

ылғалдылығы таза егу кезінде 84,5% тең болады, аралас күйінде 71-72%. Аралас екпелерде 

құрғақ заттың шығысы 57-ден 107-д/га дейін, азық өлшемі 5856-дан 9192 кг, қорытылатын 

протеин кем дегенде 2 есеге көп, 710-нан 1640 кг дейін көбейеді. 

Сүрлемденетін өнімнің кeбyi жоғары сапалы сүрлемді алуда қамтамасыз ететін біріңғай 

қышқылдылығымен және қөректік заттардың аз мөлшердегі жоғалтуымен көрінетін бірден 

бip әдіс болып табылады. Жоғарғы ылғалды шөптерден жасалған сүрлемге қарағанда, 

кептірілген массадағы сүрлем биохимиялық және органолептикалық көpceткiшi жағынан 

жақсырақ болады. Кептірілген өсімдіктерден жасалған сүрлемді дайындау және сақтау 

технологиясы пішендемені сүрлемдеу кезінде қарастырылған сүрлемді жаңадан шабылған 

көк азықтан немесе кептірілген өсімдіктерден даярлайды, сүрлемдеу кезінде қөректік 

заттардың жоғалуы, сонымен қатар азықтың өзіндік құнына, сүрлемнің сапасына 

маңыздырақ әсерімен қатар азықтың өзіндік құнына мыналар жатады: шыққан өнімнің 

ылғалдылығы, өciп-өну фазасы, сүрлемденетін тұқымдастарды жиыстыру уақыты, 

өсімдіктерді шабу биіктігі, өсімдіктерді ұсақтау деңгейі, көк азықтың жинау және 

тасымалдау кезінде жоғалуы, жиыстырудың механикалық ортасы, сүрлемнің тасымалдануы 

және ойып алынуы, сақтау орнының түрі, сақтау орнын толтыру ұзақтығы, бip күнде 

салынған және нығыздалған қабаттың кеңдігі, сүрлемденетін массаның сақтау қоймасына 

салынғаннан кейінгі көлемді салмағы, сүрлемденетін массаны жабу әдістері. 

Сүрлемденетін өнімнің ылғалдылығы микробиологиялық және биохимиялық 

үрдістердің қарқындылығын анықтайтын, қөректік заттардың жоғалу көлемін, сүрлемнің 

сапасы мен қөректілігінің маңызды факторы болып саналады. Өнімнің тым жоғары немесе 

тым төмен ылғалдылығы да керек емес. Өнімде жоғары мөлшерде судың (75% жоғары) 

болуы шырынның (масса бойынша 20% дейін) біршама жоғалуын көрсетеді, ал сонымен 

қатар құрғақ заттың 5-7% жоғалуы байқалады, 70-75% ылғал кезінде құрғақ заттың азаюы 

орташа есеппен 7-12% құраса, 80% кезінде 30-35% жоғары болады. Екінші жағынан 

ылғалдылықтың 65% төмен болуы керек емес, ceбeбi жүгері нашар нығыздалады, өте күшті 

қызады (60°С -дейін) және жылдам көгереді. Сонымен қатар жиыстыру кезінде механикалық 

жоғалтулар көбейеді. Сонымен 65-70% ылғалдылық кезінде массаның жоғалуы 4%, ал 60% 

кезінде өнімнің 16% құрайды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей сүрлемденетін жүгерінің 

оптимальды ылғалдылығы 65-70% көлемінде болуы қажет. 

Өнімнің шығынға кетуін болдырмау үшін, ұзын сабақты тұқымдастардың шабылу 

биiктiгi 12 см көп емес, шөптесін өсімдіктер 5-7 см көп болуы керек. 30 ц/га жүгері өнімнің 

жинау кезінде өсімдік сабағының 1 см жетпей шабылады, бip гектарына 3 ц көк азықтың 

жетіспеуіне әкеп соғады. 
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Сүрлем сапасы мен қөректік заттардың жиналуына өнімді жинау уақыты маңызды 

әсерін тигізеді. Жүгері мен соргоны сүрлемге дайындау үшiн оптимальды уақыты болып 

балауыз және сүтті балауызды толық піскен дән фазасы саналады. Қысқа вегатациялық 

кезінде немесе қайталап егу кезінде өнімді жинастыру үшін көбінесе ерте вегатациялық фаза 

қолданылады. Сүтті піскен дән кезеңінде жүгері жинау 1 г-на 45% дейін азық өлшемінің 

жетіспеуіне әкеп соғады, ал толық піскен дәнде 22% дейін жетіспеушілік болады, сол себепті 

құрғақ заттың сүрлемдену кезіндегі жоғалуының мәнді деңгейі пicy фазасына байланысты 

болады (14 кесте). 

 

14 кесте - Жүгеріні сүрлемдеу кезінде құрғақ заттың жоғалуы 

 

Өсу қарқыны Сүрлемденетін   массаның 

ылғалдылығы (% бен) 

Құрғақ заттың азаюы  

(% бен) 

Сүтті 84,76 16,75 

Сүтті-балауыздық 76,86 13,50 

Балауыздық 70,84 11,40 

 

Сүрлем массасын майдалау деңгейі жүгерінің сүрлемденуін сенімді басқарудың тиімді 

механикасы болып табылады. Жаңа шабылған шөп массасын майдалау сүт қышқылды 

бактериялардың дамуына әсер етеді. Ол дамушы өсімтал клеткада қант пайда болуына 

септігін тигізеді. Егер майдаланбаған масса сүрленер болса клетка шырыны клетка құрудан 

кейін бөлінеді. Шөптi майдалау сүт қышқылының қарқынды түрінде алынуына әсер етеді. 

Майда ұсақталған сүрлемде рН көлемі тұтас шөптен жасалған азыққа қарағанда әлде қайда 

өте төмен дәрежеге дейін төмендейді, әсіресе құрамында қант мөлшepi аз шөптердi 

майдалаған дұрыс. Астық тұқымдастар майдаланбаған күйінде нашар сүрленеді, ал 

майдаланған күйінде жақсы сүрленеді. 

Ұсақтап сүрлемдеу массасының нығыздауы үшін маңызы өте зор, кесу ұзындығы 

өсімдіктің түріне салмақ ылғалдылығына және берілген тыңайтқыш көлеміне байланысты 

өзгеріп отыру тиіс. Ұсақтау сүрлемденетін массаның жақсы нығыздалуына қойылатын 

маңызды шарт. Шабылу биіктігі өсімдік түріне, массаның ылғалдылығына салынған 

тыңайтқыштардың мөлшеріне қарай өзгеруі тиіс. 

 

15 кесте - Ашыту кезінде қөректік заттардың жоғалуына сыйымдылыққа толтыру 

уақытының әcepi, % (Вайсбаха мәліметтері бойынша) 

 

Бастапқы массадағы 

құрғақ заттың 

мөлшер1,% 

Құрғақ зат ЭАӨ 

Тез 

толтырылу 

Ұзақ  

толтырылу 

Тез  

толтырылу 

Ұзақ 

толтырылу 

15 9 13 14 21 

20 7 11 11 18 

25 6 10 10 16 

30 5 9 8 14 

35 5 9 8 14 

40 4 8 6 13 

45 4 8 6 13 
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Сүрлемденетін массаның ұсақталу деңгейі сүрлем сапасына ғана емес және де 

желінуінде көрінеді. Сонымен, жүгері сүрлемінен жоғары мөлшердегі желіну оны 1-ден 3 см 

дейін ұсақтау кезінде байқалады. Егерде сүрлемді 1 см ұсақтағанда оның желінуі 95,2% 

құрады, 1-ден 3 см ұсақтау кезінде 97,6%, ал 3-тен 5 см дейін 97,2% құрады. Ұсақталудың 

көлемін 5-10 см дейін ұлғайтқан жағдайда желіну 97,7% пайызға төмендеді, сол себепті 1-

ден 5 см дейінгі ұзындықта шабылған сүрлемді тәжірибе жүзінде бірдей желінеді. Өнімнің 

ұсақталу деңгейі кеткен шығынына едәуір әсер етеді, сонымен қатар сүрлемнің өзіндік 

құнына да әсер етеді. 
 

16 кесте - Астықтұқымдас аралас шөптерінің қоспасынан жасалған сүрлемнің қөректік 

заттарының қорытылу коэффициенті 

 

Көрсеткіштер Азықтардың жеткілікті температурасы °С 

40 50 60 70 

Органикалық заттар 71,6 57,4 53,0 15,3 

Протеин 70,9 58,4 40,3 8,4 

Ақуыз 74,4 53,7 26,9 0 

Май 76,1 64,1 19,0 0 

Клетчатка 68,3 58,2 51,5 0 

АЭЗ 75,9 64,3 52,0 24,5 

1   кг   азық өлшемінде азық қорытылуы 0,22 0,17 0,11 0,03 

 

Кесу ұзындығын 30-дан 10 мм азайтқан кезде қуаттың шығыны 1,7 есе ұлғаяды, ал 

комбайынның өндіpici 46,3% төмендеуі көп жылғы зерттеулер нәтижесі өсімдіктердің 

ылғалдылығына байланысты олардың оптимальды ұсақтау деңгейін анықтауға көмектеседі 

(балауыз піскен дән фазасындағы жүгеріден баска): 70% және одан төмен-30 мм дейін, 71-

75% - 40 мм дейін, 75% жоғары 50 мм дейін, 80-85% - 6-10 см, 85% және одан көп 10-12 см, 

балауыз піскен дән фазасындағы жүгері 15 мм - дейін. Сүрлемденетін массаны тегістеу және 

нығыздау кезінде Т-150, К-700 және суспенциялы - С-100, Т-75, Т-75, Т-130 және т.б. ауыр 

дөңгелекті тракторлар қолданған дұрыс. Сақтау қоймасын толтыру үшін 2-2,5 мың көлемдегі 

сүрлемді салуға 3-5 күн мерзімнен аспауы керек. Сүрлемді салу уақытының ұзаруы құрғақ 

заттың жоғалуының жылдам көбеюіне әкеп соқтырады. 

 

СҮРЛЕМ ЖАБУДЫҢ ЕУРОПАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Бipiншi пленка қабырғаның, негізінен сүрлемге арналған терең траншеяда олар екеу 

болады және сүрлемге арналған траншейдің екі қабырғасына тартылып, пленка сүрлемдеу 

алдында жартысы тапталған азық сүрлемнің үстінгі қабатын жабатындай етіп орнатып 

жоғарыдағы талаптарды орындау үшін қалыңдығы 40 м2-лік мөлдір пленка қолдануға 

болады. Сүрлемге арналған шұңқыр траншеяны толтырған соң, 3-4 сағат таптайды, нығыздау 

қажет. Шұңқыр траншеяның қабырғаларын таптап нығыздауға ерекше көңіл аудару қажет. 

Мәселен, Германия фермаларында көк-шөп массасын арнайы 1 айдан қабырға тұстарын 

аяқпен таптап тұрады және нeмic халқы бұл мәселеге ерекше көңіл бөледі. 

Толыққанды таптап нығыздаудан кейін қабырға тұсындағы пленканың арнайы бос 

қалдырылған бөлігімен шұңқыр траншеяны жабады. Негізінде пленка қабырғадан орта тұсқа 

қарай 2-3 м-ге ғана жетеді. Содан соң сүрлемнің үстіңгі бөлігiн қалыңдығы 40 м2 болатын 

негізгі пленкамен жабады. 
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Траншея шетін нығыздау 

 

Бұл пленка сүрлемнің үстін толық жауып қана қоймай газ айналу үрдісін тоқтатып, 

сүрлемнің таза сапалы (бөгде заттармен араласып кетуінен, топырақ т.б.) болуын қамтамасыз 

етеді. 

Еуропалықтар сапалы сүрлемге қол жеткізу үшін тағы бip қатар пленка қолданады 

(ішкі), негізінен бұл ақшыл-қара пленка қалыңдығы 120-300 мл.м. бұл қабат біріншіден 

құстардан ауа-райының қолайсыздығынан, ауа алмасудан сақтайды, сонымен бipгe бірнеше 

жыл қолдануға, үстінен жүруге болады. Осы қабаттың үстіне ауыр заттар тастап қояды. Ол 

қабаттың машинаның резеңке доңғалақтары, сабан теңдері және т.б. заттар болуы мүмкін. 

Еуропалықтардың негізгі құпиясыда осында жатыр, атап айтқанда сүрлемге бөгде заттар 

араласпайды, сүрлем iшкi және сыртқы пленканың арасында қалып сүрлемнің жоғары 

қабаты бұзылмайды. Демек, ipi-қара малдарды азықтандыруға жарамды күйін сақтап тұрады. 

Үнемдеу тұрғысынан алғанда бұл өте тиімді, ceбeбi 2-пленкаға шығын шығарып 

дайындалған сүрлемді толығымен және сапалы етіп сақтауға болады деген сөз. 

Келесі кезек - сүрлемге арналған пленкалардың қабырға тұстарын ipi-құм, қиыршық 

тастар толтырылған қаптармен бастыру болып табылады. Ол төменгі суретте көрсетілген. 

 

 
 

 

 

Арнайы қап 
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Кез-келген ұсақ мәселелерге үлкен мән беретін неміс халқы ауа-райының 

қолайсыздығы мен түpлi механикалық бүлінулерден сақтану үшін қосымша тағы бip тор 

пайдаланады. Осыдан кейін ғана екінші қаптарды шұңқыр - траншея бойын жағалатып тізеді. 

Әpбip 5-10 метрден кейін бip қатар көлденең қаптарды қойып отырады. Соңынан үcтiнгi 

қабатты көлік доңғалақтарымен бастырып тастайды. 

Сүрлем массаларын сабанмен жабу сүрлемді бұзылудан (бүлінуден) толық қамтамасыз 

ете алмайды, ceбeбi сабан ауа мен ауа қалдықтарының сүрлемге өтіп кетуіне жол бepiп 

қояды. Егер сабан ұсақталған, яғни туралған болса сүрлем құрамындағы маңызды қөректі 

заттардың сақталып қалуына ерекше әсер етеді: ол 16-17 пайызды құрайды. Сүрлемді жақсы 

сақтап қалудың тағы бip жолы топырақпен жабу. Осындай жағдайда сүрлемдеп қөректік 

заттардың пленка жабу арқылы сақталуымен тең дәрежеде болады, дегенмен бұл әдіс жұмыс 

күшінің шығындануы мен қатар сүрлемді топырақпен былғап ластауға жол бepiп қояды. 

Сүрлем дайындауда жабу мен мерізімін дәл сақтай отырып құрамындағы қөректік заттардың 

ылғалдылығының сақталуы әpтүpлi болғанымен көп жағдайда жоғары болады. 
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17 кесте - Сүрлемді пленка астында сақтау кезіндегі құрғақ заттардың сақталуы 

 

Жинау 

кезіндегі 

дақылдардың 

өсіп-жетілу 

фазасы 

Сүрлемнің 

ылғалдылы- 

ғы 

Бастырылған сүрлемдегі құрғақ заттардың сақталуы,% 

Пленкамен Топырақпен Туралған 

сабан 

Жабыл-

маған 

Жүгері,    сүтті 

балауыздануы 
71-75 90,6 87,2 83,4 - 

Жүгері дәнге өту      

сатысы (кезеңі) 
80-85 78-81 - - 69-71 

Жүгері, 

бастапқы 

сүттенуі 

79,6 81,5 - - - 

Шөптердің көктеу 

сатысы 
- 90,0 79,0 - - 

Екпе    бұршақ пен         

сулы (аралас) 

қоспасы 

- 92,9 86,2 84,4 - 

 

Сүрлемнің сапасын арттыруда пленканың атқаратын маңызы өте жоғары. Сүрлем 

массасын ауа өткізбейтіндей етіп жауып, қымтау кезінде сүрлем сапасы мен ондағы 

қышқылдардың сақталуы өзгеріссіз қалып, құрғақ заттардың тіпті жоғары қабаттарда 

жойылуы жоғарыламайды (18 кесте). 
 

18 кесте - Жүгері сүрлемінің пленкамен мұқият қымтау кезіндегі сапасы 
 

Жабылғаннан 

кейінгі 

сүрлемді 

сынамаға алу 

мерзімі 

Құрғақ 

заттың 

жойылуы, 

% 

сүрлем 

рН-ы 

Сүрлемдегі мөлшері, % 

Сүт қышқылы Cipкe қышқылы Аммиак Каро-

тин 
ерікті қосар-

ланған 

еріктi қосарлан-

ған 

    

17 12,9 3,70 1,13 0,98 0,47 0,03 0,03 15,8 

30 11,5 3,83 1,13 1,10 0,49 0,03 0,03 19,2 

198 12,8 3,80 1,14 1,27 0,48 0,03 0,03 13,1 

 

Kөп жылдық шөптердің сүрлем дайындау кезінде орылған (шабылған) өсімдіктердің 

ылғалдылығын 60-70%-ға жеткізіп алу керек. Егер көпжылдық өсімдіктер құрамында 

протеин 15%-дан артық болса, онда химиялық қоспалар немесе микробиологиялық 

препараттар қолдану керек. 

Кiшiгipiм шаруа қожалықтарында арнайы техника мен керекті жабдықтар болмаса, 

онда қаржы талап ететін сүрлем дайындайтын шұңқыр траншеялардан бас тартуға тура 

келеді. Бұл жағдайда үйілген (жиналған) шөмеле арасына немесе сабандардың арасына 

пленкамен жабылған шағын траншеяларда полиэтиленді қапшықтарда сақтауға болады. 

Сүрлемге арналған шұңқыр траншеяларды дайындаудың eні күнделікті жем-шөптің 

пайдаланылуына байланысты алынады. 

Сүрлемді шұңқыр-траншеядан пайдалануға алғанда қалған жем-шөптің негізгі жігі 

(монолитность) бұзылмау керек. Күнделікті жем-шөп пайдалануға қоймадан алынғанда ені 
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мен биіктігі 0,3-0,5 м-ден аспауы керек. Күнделікті мал азығы 1-ретке және бip күнге ғана 

есептелініп алынады. Шұңқыр - траншеядан алынған сүрлем тоқтаусыз малға таратылады. 

Консервілеудің қажетті шарттарын сақтай отырып, полиэтилен қапшықтарда ауа 

алмасудын бірден тоқтаусыз байланысы сонымен қатар үстіңгі және қабырға қанаттарының 

нығыздануы тапталғанына қарай сүрлем құрамында қажетті заттар (шырын) жақсы сақталып 

қалады. Осы технологияны қолдану аясында тығыздық анаэробтық шарттарды орындау 

арқасында жүзеге асады. Қажетті қоспаларды, консерванттарды дұрыс таңдап алған 

жағдайда жем-шөп қорының сапасын жоғалтпай 18 айға дейін сақтауға болады. Ipi ауыл 

шаруашылық орталықтарында сүрлем дайындайтын арнайы орындар болмаса, онда 

пленкалы қапшықтар дайындайтын қондырғысын орнату жеткілікті. Бұл жағдайда жем-шөп 

қоры ашық алаңда сақтала береді және жем-шөп полиэтилен қапшықтарға салынып, eгic 

алқабында ыңғайлы орындарда береді. Осы әдіс бойынша қант қызылшасының сықпасын 

(жомын), ылғал дәндерді, жоңышқа, жүгері т.б. дақылдарды дайындауға болады. 

Сүрлем дайындаудың бұл әдісі былай іске асырылады. Жем-шөп массасы арнайы 

техникалармен сүрлем нығыздайтын орынға әкелінеді. Содан соң ол бастыру үстелінде 

бастырылады. Бастырылған масса лента-транспорт арқылы арнайы нығыздайтын роторға 

жеткізіледі. Осы кезде масса тығыздалады. Толтырылған қапшықтар бірден ауа 

өтізбейтіндей сақталады. Оны қажетті мөлшерде ғана алып, малға беруге болады. 

Сүрлемді траншеядан алған кезде тиегіш техникалар сүрлемді тиеп қана қоймай, 

сонымен бipгe оны ұсақтап турайтын болуы керек. Қayiптi (тіcтi айырлы) техникалар 

қолдануға болмайды, ceбeбi мұндай техникаларды қолданған кезде сүрлемнің арасына ауа 

кipiп кетеді де, сапасы төмендейді. 

 

СҮРЛЕМДІ ҰЗЫН ПОЛИЭТИЛЕН ҚАЛТАЛАРДА САҚТАУ 

 

Бұл әдіс жем-шөп қорын сақтаудың ең тиімді жолдарының бipi. Сүрлем дайындау жем-

шөп қорының өндірістік тиімділігін арттырып қана қоймай, сонымен қатар сүт өндірісінің 

экономикалық тиімділігін де арттырады. Бұл әрине eгic алқабында олардың сапасын сақтай 

отырып арзан және тиімді әдіс болып табылады. Элеваторларда дәнді дақылдарды сақтау, 

шұңқыр траншеяларда сүрлемді сақтауға қарағанда үлкен шығынға жол бермеуге алып 

келеді. Өндірістік шығындар сапалы жем-шөп қорын дайындаудың арқасында толығымен 

ақталады. Пластикалық қапшықтарға жем-шөп дайындауға арналған дәнді дақылдар: 

сүрлемге арналған жүгері, соргадан жүгері, бip және көпжылдық сықпа (жом), жоңышқа т.б. 

салынады. Химиялық консерванттар құрғақ заттың сүрлем бойына жоғалуы 2-3 есе, 

микробиологиялық препараттар қолданғанда 1,2-1,3 есеге артады. Қажеті бар шөптерді 

химиялық жолмен консервілеу жақсы нәтижелі болады, осы әдіс жем-шөп дайындауда 

экологиялық жағынан алғанда таза, өндірістік орындарда қолдану ынғайлы және арнайы 

құралдармен тасымалдауды, сақтауды, қалдықтарын шығарып тастауды талап етпейді. 

Республиканың әртүрлі аймақтарында сүрлемге қажетті азықтық дақылдарды 

таңдап алу. Қазақстанда сүрленетін негізгі дақыл жүгері болып табылады. Сүрленетін 

шөптердің жалпы көлеміндегі оның үлeci 90-95%. Оны өcipy агротехникасы мен сүрлеу 

технологиясын мұнан әpi жетілдірумен қатар, сүрленетін шикізаттың жалпы 

жиынтығындағы басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарының үлесін 25-30%-ға жеткізу 

қажет. 

Қазақстанның солтүстік және солтүстік-шығыс облысында сүрлемге салынатын жүгері 

алқабының бip бөлігін өнімі кейбір жылдары жүгеріден де асып түсетін, ал жинап алынуға 

тиісті пicy мepзiмi 15-20 күн ерте болатын күнбағыстың сүрлемдік сұрыптары (сорттары) 

егістігімен алмастыру қажет. Сүрлемге салу үшін бip жылдық бұршақ тұқымдастармен 

аралас егілген жаздық бидай бұлардан да ерте түседі. 

Оның сыртында, күнбағыс пен астық-бұршақ тұқымдас шөптер қоспасы жылуды онша 

қажет ете бермейді, топырақтағы қысқы-көктемгі ылғал қорын жақсы пайдаланады, 

сондықтан да, жүгері үшін қолайсыз жылдары олар барынша мол өнiм береді. 
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Қазақстанның қуаңшылық аймақтарында орналасқан орталық, батыс және шығыс 

аудандарында жүгepi және күнбағыспен қатар, сүрлемдік дақыл ретінде қуаңшылыққа 

төзімділігімен ерекшеленетін құмай егу орынды. 

Қазақстанның оңтүстік-шығысы мен оңтүстігіндегі тау бөктерлеріндегі аудандарында 

суармалы жерлерге жүгеріге қытай бұршағы мен асбұршақты аралас, ал тәлімі жерлерге 

күнбағыс немесе күнбағыс пен мақсарыны, құмайды аралас еккен абзал. 

Қазақстанның солтүстік аудандарында сүрлем үшін кейбір жылдары, тіпті, дәндері 

балауызданып үлгеретін жүгерінің ерте және орташа мерзімде пісетін сұрыптарын 

(сорттарын) егу тиімді. Ол үшін шаруашылықтарды осындай сұрыптармен жабдықтауды 

жолға қою қажет. 

Ылғалдылығы мөлшерден тыс жүгеріге сабан, топан немесе дәндік мал азығындық 

дақылдардың көк балаусасын араластырып сүрлеу ұсынылады. 5-10% сапасы жақсы сабан 

немесе дәні сүттеніп балауызданып пicy кезеңінде орылған 20-30% сулы, және арпа 

балаусасын қосу сүрлем мен құрғақ заттың шығымын 20-25%-ға арттырып, 1 кг дайын 

азықтың жұғымдылығын 0,14-0,16-дан 0,20-0,22 азық өлшеміне дейін көтереді. 

Сүрленетін шөптің құрамындағы құрғақ затты арттыру мақсатында, жүгері мен 

күнбағысқа сиыржоңышқа мен бұршақ сулы қоспасы және басқада дақылдарды араластырып 

егу тәжірибеге кеңінен енгізілуде. 8-10% көбейгендігі азықтың жануарлармен желінуі 7-16% 

көтерілгендігі, жем-шөппен азықтанатын сиырлардың орташа тәуліктік сауылымы 0,4-0,6 

литрге, сүттегі майдың мөлшері 0,1% ұлғайғандығы байқалады. 

Алынған мәліметтері бойынша бipіншi тума сиырларының рационына сулы-бұршақ 

сүтті балауыз кезеңінде дайындалған шөп қоспасынан жасыл концентрат түйішігін қосу, сүт 

өнімділігін 8,1% өсуіне әсерін тигізді. Сонымен қатар тәжірибелік топтардағы малдардың 

сүтінде ақуыздың мөлшері көбірек болды, ол азықтар жақсырақ желінеді. Сүттің әр 

килограмында 16% азық өлшемі, қорытылатын протеин 5% аз шығын жұмсалады. Тәжірибе 

кезінде сиырлардың өніп-көбею функцияларын бақылау кезінде, оларға жасыл концентратты 

түйіршіктелген азық беру кезінде, қашу кезеңінің басталуының азаюына және нәтижелі 

ұрықтануына жақсы әсер етті. 6 және 12 айлық бұқашықтар бордақылау мен өсіру кезеңінде 

сұлы азығын пайдалану арқылы тәуліктік тірілей салмақ қосу өсімі 1009 г алынды, оның 1 кг 

өсімге кеткен шығыны 6 азық өлшем және 461 қорытылатын ақуыз шығындалып, 1 кг 

өсімнің шығыны 289 теңге құрады. Бақылау тобындағы малдардың рационы пішен, сүрлем, 

құрама жем және көк азықты құрады, олардың тәуліктік тірілей салмақ қосу өсімі 888 г 

құрап, 0,1 кг өсімнің шығыны 8,8 азық өлшем бірлігіне және 706 г қорытылатын протеинді 

құрады. Түйіршіктелген арпа біртипті азықтандыру кезінде өсім салмағы 1133 г деңгейінде 

(бақылау тобынан 23,4% жоғары), 1 кг өсімге кеткен азық шығыны 6,1 кг азық өлшемі 

(бақылау тобынан 25,6% аз) және қорытылатын протеин 655 г (бақылау тобынан 6,7% аз) 

құрады. Сол себепті дәнді дақылды азықтардың бүкіл өсу фазасы дәннің сүтті балауыз 

кезінде жинап алу жоғары сапалы азық алуға мүмкіндік береді, ол өз кезінде ауыл 

шаруашылық малдарының өнімділігіне жақсы әсерін тигізеді. Сонымен қатар біртипті 

азықты қолдану мал өнімділігіне еш әсерін тигізбей, рациондағы концентрат мөлшерін 

азайтуға немесе толығымен қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

 

ЖЕКЕ АЗЫҚ TҮPЛEPIH СҮРЛЕМДЕУ 

 

Күнбағыс-жеңіл сүрлемденетін тұқым, республиканың кeйбip аймақтарында жеткілікті 

ылғалдылықпен және температурамен жасайды. Оның өнімділігі 200-500 ц/га, ал үлкен 

тұқымы 549-дан 1000 ц көк масса. Күнбағысты сүрлемге барлық қалпақшалардың гүлдей 

бастағанан кейін және жартылай гүлдегенге дейінгі аралықта жинайды. Одан кеш жинаса 

сабақтары қатайып, клетчатканың көлемі ұлғайып, төменгі жапырақтары қурайды және 

сынады. Сондықтан сүрлемнің сапасы төмен болады. Күнбағыстың қалпақшалары бақша 

тұқымдастармен қызылша пәлегімен және т.б. жақсы сүрленеді. 1 кг үгітілген 

қалпақшалардың құрамында 0,12-0,13 азық өлшемі және 6 г қорытылатын протеин болады. 



28 
 

Сиыржоңышқа азық бұршағы және бөрі бұршақ, сераделла  

Жоғары өнім беретін тұқымдар, бұлардан барлық ауыл шаруашылық малдарына, 

әcipece жас малдарға арналған жақсы сүрлем дайындауға болады. Бұларды көбінесе сұлы 

немесе арпамен араластырып егеді және бұдан сүрлем, пішендеме, шөп ұнын дайындағанға 

жақсы өнім шығады. Бip гектардағы бұршақ-бидай тұқымдастар қорытылатын   протеин,   

каротиннің шығымы көлемінен сүрлемдейтін дақылдардың ішінен алғашқы орындардың 

бірін алады. Оларды түгелдей гүлдеп, дәндерінің шыға бастаған кезінде орып алады. Осы 

аралықта бip гектардан 4000-5000 азық өлшемі, 500-600 кг қорытылатын протеин шығады. 

Беде-бидай қоспасы. Құрамында шикі протеиннің (12-14%) аз болуына қарамастан 

сүрлемдегенде барлық технологияларды ескерсе жақсы азық көзі болып табылады. Азоты 

тыңайтқыштарды қолданса (90-140 кг/га) бұл қоспалардың құрамындағы құрғақ заттағы 

протеин 17-18% ұлғайады, ал құрғақ зат пен қанттың мөлшері азаяды. Бұл кезде беде-бидай 

қоспасын таза күйінде сүрлемдемейді. 

Бидай тұқымдас шөптер (жайылымдағы бидай тұқымдас шөптер, суғарылатын бидай 

тұқымдас пішен шөптер, саздағы сұлы тұқымдас, атқонақ, райграс және т.б) сүрлемдеу және 

құрамында қөректік заттардың көрсеткіші бойынша ұқсас болып келеді. Бұларды негізінен 

жеке шөп ретінде eгiп, пішен жасауға және көк азық ретінде қолданылады. Шөптің бip 

бөлігін көк азық ретінде ғана емес, сүрлем дайындағанда тиімді. Сондықтан бұлардан сүрлем 

дайындау сұрағы туындайды. Бұл шөптердің құрамында жеткілікті деңгейде қант 

болғандықтан барлық технологиялық шарттарды сақтап сүрлем дайындаса, сапасы жоғары 

сүрлем алуға болады. Егер шөп неғұрлым жасыл және құрамында клетчатка аз болса, 

соғұрлым сүрлемнің сапасы жақсы болады. 

Жабайы өсетін шөптер сүрлем азықтарының қорық жасауға жақсы дақыл ретінде 

қарастыруға болады. Қамыс, құрақ, қияқөлең масақ шығарғанға дейінгі күйінде, ал орман 

шөптepi гүлденер алдында жақсы сүрлемденеді. Ал кейінгі өсу фазаларында бұл шөптер 

қатаяды және қиын сүрленетін болады. Жабайы өсетін шөптерді сүрлемдеу үшін олардың 

арасында мынандай улы шөптер болмау керек: меңдуана, маралқурай, сасық меңдуана, 

итжидек, итақжелкен және т.б. 

Бақша тұқымдастар (асқабақ, кәді, азық қарбызы және т.б.) қыста жаңа піскен түрінде 

нашар сақталады. Оларды сүрлемдеп дайындаса шығын аз болады. Бұл дақылдардың 

құрамында қант көптеп кездеседі, сондықтан барлық мал түріне және құстарға сапасы 

жоғары сүрлем дайындауға болады. Сүрлемнің сапасын көтеру үшін және құрамында құрғақ 

заттардың көлемін ұлғайту үшін бұл бақша дақылдарына құрғақ компонеттерді қосып 

сүрлемдейді. Ipi қара малға арналған сүрлемге мысал ретінде бақша дақылдарының бестен 

бip бөлігіне сабан, пішен қосып дайындайды. Ал шошқа мен құстарға қосарланған сүрлем 

түрінде бақша дақылдарына шөп немесе пішен ұнын қосады. 

Картоп пәлегі - қиын сүрленетін топқа жатады және оның құрамында улы зат соланин 

көп болады. 1 кг құрғақ заттың құрамында қабығымен 200-500 мг, қабығында 1000-2500, 

тамырында 1000-3400, түйнегінде 3000-3400, жапырағында 5100-5200, өсімшелерінде 5600-

43500 мг бар. Соланин барлық малға улы. Осыны ескеріп, сүрлемді әр малға нормалап беру 

керек. Мысалы ipi қара малға картоп пәлегін сүрлемді 12-15 кг, бұл жағдайда ауытқулар 

байқалмайды. Пәлектің өнімділігі гектарына 50-100 ц, құндылығы 1 кг шаққанда 0,07-0,12 

азық өлшемі және 13-20 г қорытылатын протеин. Сондықтан картоп пәлегінен жасалған 

сүрлем, егер барлық технологиялық негіздерді сақтап жасалынса, қысқы кезеңде шырынды 

азық қоры ретінде қолданады. 

Түйнектерді жинауға дейін үш-бес күн алдында пәлекті сүрлемдеу үшін пәлек 

жинаушы машиналармен немесе роторлы шапқыш-ұсақтағышпен шауып алады. Пәлек лас 

болмауы керек. Оны жеңіл сүрлемденетін өніммен (астықтұқымдастар шөптерімен, тамыр 

жемістілер пәлегімен, орамжапырақ жапырағымен, бақша тұқымдастары жемістерімен, 

жүгерімен 1:1 немесе 1:2 қатынасында) сүрлемдеген дұрыс, 10-15% қырман азықтарын, 3-5% 

меласса және химиялық консерванттарды қосуға болады. 
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Тамыржемістілер пәлегі. Қосымша азықтық көздерге тамыржемістілер пәлегіде 

жатады. Азықтық арақатынасы жағынан қант қызылшасының пәлегі әжептәуір құнды. 

Массалық үлeci жағынан ол өзінің тамырымен шамалас. Гектарына 25-30 ц дейін азық 

өлшемін және 3,0-3,5 ц қорытылған протеин құрайды, 1 кг қант қызылшасының пәлегінде 

орташа есеппен 0,12 азық өлшемі, 15 г қорытылатын протеин, 1,2 г кальций, 0,50 г фосфор, 

10-12 г клетчатка, 7-8 г қант, 40-50 мг каротин, 700 мг витамин С, сонымен қатар 

микроэлементтер - темір, мыс, кобальт, марганец және т.б бар. Сонымен бipгe оның 

аминқышқылды құрамыда бай. 1 азық өлшеміне 120-130 г қорытылатын протеин келеді. 

Органикалық заттың қорытылуы 80-90% құрайды. Пәлектің жоғарғы деңгейде қорытылуы, 

сонымен қатар протеин мен витаминдердің жоғарғы мөлшері, клетчатканың төменгі денгейі. 

Оны ipi қара малдарын азықтандыру үшін ғана емес, сонымен бipгe шошқаларды да 

азықтандыруда қолдануға мүмкіндік береді. Пәлекпен барлық ауылшаруашылық 

жануарлары балауса кезінде, сүрлемденген және құрғатылған түрінде азықтандыруға 

болады. 

Ceбeбi пәлектің құрғақ затында 4-6% қымыздық қышқылы және олардың тұздары 

(оксалаттар) бар, олар азық қорытылуының бұзылуын тудырады, сондықтан жануарларды, 

әcipece балауыз жас күйінде 100 кг -тірідей салмаққа норманы 4-5 кг дейін жеткізіп бipтe-

бipтe пәлегі жеуіне үйретеді. Бip уақытта рациондағы кальцийдің мөлшерін 1 кг пәлекке 0,5-

1 г бор қосу арқылы көбейтеді. 

Қызылша пәлегін сүрлемдеу. Пәлектен қатерлі емес сүрлем алу үшін ол топырақпен 

қатты ластанбауы керек, сүрлемденетін массадағы күлдің мөлшері 17-20% (құрғақ заттағы) 

аспауы керек. Пәлекті жинағаннан кейін 24 сағаттан аспай сүрлемдейді. 

Механикалық жинау пәлекті таза күйінде жиыстыруға және оны толығымен азық 

мақсатында қолдануға мүмкіндік береді. 

Пәлекті сүрлемдеу кезінде оның ылғалдылығын ескерген дұрыс. Егерде ылғалдылық 

75% аспаса, онда оған құрғақ заттарды қоспай сүрлемдеуге болады. Бірақ жинау кезінде 

пәлектің ылғалдылығы 83-85%-ға жетуі мүмкін. Мұндай жағдайда оған 10-15% (пәлек 

массасына) құрғақ азықтар - ұнтақтар, сабан үгінін, ал егер сүрлем шошқаларға арналған 

болса, онда шөп пен пішен ұнын сол мөлшерде қосады. Қоспаны жақсылап араластырады 

және нығыздайды. Сақтау қоймасының төменгі қабатына көбірек құрғақ азықтарды (15%), ал 

жоғарғы қабатына - аз (10%) қосады. 

Пәлектен жасалынған сүрлемдегі қымыздық қышқылды төмендету үшін сүрлемдеу 

кезінде ұнтақталған азық борын (1 т га 0,5 кг) немесе консервіленген қоспаларды қосуға 

болады, әcipece пиросульфат немесе метабисульфат натрийін (1 т пәлекке 3,75 кг), ал 

сүрлемнің дәмділік сапасын жақсарту үшін -1,5-2 кг/т есебінде ас тұзын қосуға болады. 

Сыйымдылық пәлекпен 3 тәуліктің ішінде толтырылуы қажет. Пәлек массаның 

жоғарғы бөлігі құрғақ заттардың қосылуынсыз толтырылып, полиэтилен қапшығымен 

жабылып және топырақпен жабылады. Осы әдістің арқасында жақсы саңылауланады, 

артынша азықтың жоғары сапасыда сақталады. 

Сүрлемдеу технология шарттарын сақтаған жағдайда 1 кг пәлек сүрлемінің құрамында 0,16 

азық өлшемі, 23 г қорытылатын протеин және 40-50 мг каротин болу керек. 

Пәлектен ұн дайындау. Пәлектен ұн дайындау үшін шөп ұнын дайындайтын кептіргіш 

құралдар қолданылады. Пәлектi кептірудің алдында 3 см дейінгі бөлшекте ұсақтайды. 

Пәлектің жоғары ылғалдылығына байланысты оны кептіргіш барабан агрегатына аз көлемде 

жеткізіліп отырады. Массаны мөлшерден тыс құрғап кетуінен сақтану үшін, шығыс 

температура 95°С деңгейінде болады. Пәлекті құрғату кезіндегі құрғақ затты жоғалтуы 4% 

шамасында болады. Қызылша пәлегінің 1 кг ұнында 0,65-0,70 азық өлшемі және 95-140 г 

шикі протеин бар. 

Пәлекті азыққа қолдану. Пәлектің құрамындағы клетчатка деңгейі аз болуына (1,8%), 

протеин мен витаминдердің азықта жоғары мөлшеріне байланысты оларды тек ipi қара 

малдарына ғана емес, сонымен қатар шошқаларға да қолданады. 
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Қызылша пәлегінен дайындалған сүрлемді бордақыдағы шошқаларға, рационындағы 

құрғақ массадан 15-25%, шошқа аналықтарына 25-50% мөлшерде беріледі. 3 айлық 

торайларға пәлекті беру ұсынылмайды. Тамыржемістілер пәлегі сүрлемін берудің тәуліктік 

шектік нормасы сауылатын сиырларға 20 кг дейін, бордақыдағы төлдерге 20-25 кг. Қант 

қызылшасы пәлегінен дайындалған ұнды рационның 20-25% концентратты бөлігін 

алмастыруға болады. Пәлекті сүрлемінің қорытылатын қоректік заттары, %: протеин-70, 

май-30,4, клетчатка -60, АЭЗ-85,5; пәлек ұнында тиісінше 77,2; 38,7; 52,6; 83,1. 

Бордақыдағы шошқалардың төлдеріне (2-4 ай) құрама сүрлемді берудің нормасы 

рацион қөректілігінен 10-20% құрайды, үлкен жастағы шошқа төлдеріне (5-8 ай) - 25-35%, 

қысыр аналық шошқаларға 60-70%, буаз мегежіндерге 35-45%, еметіндерге 25-30%, 

бордақыдағы шошқаларға 40-50%, қабандарға 15-20%, тауық мекиеніне 15-20%, 

балапандарға 10-15%, үйрек 25-30%, қаздарға 30-40%. 

Дәнді астық дақылдары (қарабидай, сұлы, арпа және т.б.) кейбір кезеңдерде малдарға 

қосымша көк азық ретінде және ерте қолданатын сүрлем, сонымен қатар шөп ұнын және 

ұнтағын дайындау үшін пайдаланады. Көбiнece аралық өсірілетін тұқымдас ретінде күздік 

қарабидайды қолданады. Ол көктемдегі ылғалды тиімді қолданады, топырақ таңдамайды, 

тыңайтқыштарды жақсы қабылдайды. Көк массаның өнімділігі гектарына 250-300 ц/га 

немесе 4000-5000 азық өлшемі, және 450-600 кг қорытылатын протеинге жетеді. Көк азық 

ретінде қара бидайды собықтануы қалыптасу фазасында шауып алады. Бұл кезеңде ол қант 

пен протеиннің жоғары мөлшеріне, ал клетчатканың төменгі мөлшеріне ие болады. 

Қара бидайды масақ шашар алдында сүрлемдейді, өйткені масақталған қара бидай тез 

қатаяды, оның құнарлылығы және шырындылығы төмендейді. Жоғары сапалы сүрлем қара 

бидайды бұршақ тұқымдас шөптермен араластырып еккенде жақсы алуға болады. 

Сүрлемдегі қорытылатын протеиннің көлемі 60-70% жоғарылайды. Қара бидайдың 

сүрлеміне 0,2% несепнәр және 0,1% аммоний сульфатын немесе 0,95% күкірт кышқылды 

аммоний кышқылын қосқанда жақсы нәтиже алуға болады. Сүрлемнің сапасы ғана ұлғайып 

қана қоймай, сонымен қатар шикі протеин үлeci ұлғаяды. 

Жоғары ылғалды мал жемі. Жоғарғы ылғалды мал жемін консервілеу ауыл 

шаруашылығындағы маңызды мәселе. Республикадағы кейбір аудандарындағы ауа райының 

қолайсыздығынан астық көп көлемде ылғалды түрінде қоймаға түседі. Мұндай астық тез 

қызып, өніп кетеді және әpi қарай кептірмесе көгереді, тұқымдық қасиетін, азықтық, жемдік 

және техникалық сапасын жоғалтады. Көбінесе мал жемі бұзылады, өйткені бipiншi кезекте 

тұқымдық және азықтық сапасына көп көңіл бөлінеді. Ылғалды астықтың бұзылуының 

бipіншi көрінісі-температурасының жоғарылауы, бұл құбылыс астықтың ферменттерінің 

әсерінен және ондағы микроорганизмдерге (бактериялар, ашытқы және көгерген 

саңырауқұлақтар) байланысты. Сондықтан астықтың сапасын сақтау шаралары бipiншi 

кезекте астықтың ферментері мен микрофлорасын инактивациялауға бағытталу керек. Мал 

жемін консервілеудің бірнеше сенімді тәсілдері бар: кeптipy, герметикалық жағдайда 

сүрлемдеу және химиялық препараттарды қолданып консервілеу. Жасанды және табиғи 

жолмен кептіру ең сенімді тәсіл болып табылады, бipaқ экономикалық жағынан тиімсіз және 

ұтымды емес болып табылады. Бұл арада мал шаруашылығында жоғарғы ылғалды астықты 

пайдалану мүмкіндігі бар. Өйткені ылғалды астықты консервілеу кезінде жұмсалатын 

энергетикалық шығындар және аз еңбек күші жұмсалғандықтан, кептіретін құрал 

жабдықтың өнімдігінің төмен болуынан, ауа райы жағдайына қарамай концентрленген азық 

дайындау, бip гектарға шаққанда барынша қоректік заттарды жинау және т.б. Жаңбырлы 

жылдары алқаптан келетін барлық астықты кептіру мүмкін емес. Сондықтан астыңғы 

бетондалған траншеяларда, мұнараларда, орларда сүрлемдеу әдісімен консервілейді. 

Астықты сүрлемдеу анаэробты жағдайда, яғни ауа кipiп кетпеу керек. Бетондалған сүрлем 

сақтайтын орындардың өзін қосымша полиэтилен пленкасын қолдана отырып, саңылау 

болдырмау қажет. Ылғалды астықты герметикалық тәсілмен сақтағанның өзінде 10-15% 

шығын шығады. Қойманы ашқан кезде температурасы көтеріліп қайталап ашу npoцeci жүруі 

мүмкін. Барлық сақтау әдістердің ішінде ең сенімді түpi ол химиялық консервілеу. 
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Профессор М.Т. Таранов жоғары ылғалды астықты химиялық консервілеудің 

принципімен және технологиясын құрастырды. Практикада бұл әдіс астықты 20-40% 

ылғалдықта және 80% дейін және жаңбыр астында да сақтауға мүмкіндік береді. Өңделіп 

консервіленген астықты кeптipy орынына дейін тасымалдауға, сақтауға және қолдануға 

болады. 

Консервілеуге арналған натрий пиросульфиті ең жақсысы болып табылады. Ол 

астықты химиялық консервілеудегі негізгі талаптарға сәйкес, өңделген астықты сақтау 

барысында және кептіру кезеңінде натрий пиросульфиті глауберлі тұзға дейін және күкіртті 

газға дейін ыдыратады, препарат арзан, малға зиянсыз, оны астыққа жеңіл енгізеді. Натрий 

пиросульфиті астық ылғалында астықтың қышқылды ферменттерін басып, тиімсіз 

микрофлораға қолайсыз әсер етеді, соңында термогенез дамиды. Консервілеу арқылы сақтау 

кезінде қоректік заттардың шығыны аз. Бұл натрий пиросулфитінің сенімді түрде ылғал 

астықтарда барлық тіршілік үрдістерін көрсетеді. Натрий пиросулфитімен консервілеу әcepi 

астық ылғалына байланысты емес. Сондықтан консервант мөлшepi астықты сақтау мерзіміне 

байланысты, ылғалдылығы 20-50% 1 т астыққа 10-11 кг препарат енгізсе, ол оны 30-45 тәулік 

бойы сақтайды, ал мөлшерін 15 кг көтерсе сақтау мepзiмi 80-130 тәулікке ұлғаяды. 

Ылғалды астықты өңдеу технологиясы негізі пиросульфит натриді біркелкі 

араластыруда, ол үшін астықулау, дозаторы бар шнекті салғыш жабдықтарды қолданады. 

өңделген астықты ашық және екі шеті тең жинамаларда сақтайды, өңделген астықтың 

температурасын жиі тексеріп тұру қажет. 

Консервіленген ылғалды астықты ұзақ уақыт бойы сақтауға болады (жылдар бойы). 

Бұл жағдайда астықты тоннасына 4-6 кг натрий пиросульфатын шығындап және қапталған 

орларда, траншеяда, башняларда сақтайды. Пропион, құмырска және cipкe қышқылын және 

оның қоспаларын, күкірт қышқылының аммоний тұздарын қолданғанда жақсы нәтижелер 

берді. Аталған органикалық қоспалардың ішінде пропион қышқылы және оның сіркемен 

қоспасына деген сұранысы жоғары. Ылғалдылығы 25-35% астыққа қосылған 0,8-1,2% 

мөлшердегі қышқыл, астықты 6-8 ай сақталуын қамтамасыз етеді, ал 1,0-1,5% мөлшерінде 12 

айдан көп уақыт сақтауға мүмкіншілік алады. Өңделген астық сүрлемді қоймаларда және 

қоймаларда сақтаған кезде өзінің азықтық құндылығын жоғалтпайды. Бұндай астықты аспан 

астында сақтау тиімсіз. Сірке және пропион қышқылының қоспасын 60:40 қатынасында шикi 

астық құрамына 1,25% мөлшерінде, ал құмырсқа қышқылын 1,1-1,6% мөлшерінде енгізеді. 

Қышқылды препараттар тepiгe немесе көзге тиген жағдайда қатты күйдіреді. 

Сондықтан оларды дененің кейбір жеріне тиген сәтте сумен жақсылап шайып тастау қажет. 

Жұмысшылар резеңке етік және перчатка, резеңке фартук және көзәйнек киіп жүру» қажет. 

Тағамға және мал азығына ұнтақталған препараттың, соның ішінде улы натрийдің түсін 

кетпеуін қадағалау керек. Нитритпен және натрий пиросульфитімен жұмыс істейтіндер 

репираторлармен немесе көпқабатты дәкіні қолдану қажет. 

Малдарға жаңа өңделген азық беруге және сүрлемнен ағатын шырынды iшкiзугe 

болмайды. Консерванттардың дұрыс сақталуын қадағалап отыру керек, қолданылған 

тараларды өртеп немесе жерге көміп тастау қажет. 

 

ЖҮГЕРІ СОБЫҒЫН СҮРЛЕМДЕУ («КОРНАЖ») 

 

Усақталған дән қоспасы мен жүгері собығының сабақтары немесе ұсақталған дән 

қоспасы мен жүгері собығы қабығымен консервіленеді. Бұл технологияның мәні - жүгеріні 

ылғалдылығы 35-тен 45% болатын дәнінің уыздану фазасында жинайды. Жапырақты-

сабақты массаны сүрлемдеу жалпы қабылданған технология бойынша жүргізіледі. 

Собықтарды траншеяға әкеледі, ұсақтайды да қоймаға салып, тегістейді. Азықты траншеяға 

салғаннан кейін массаны пленкамен бойлық биіктігі бойынша бip жақ басы екінші жақты 

кем дегенде 2 м-ге жауып тұратындай етіп жабады, үстіне тағы бip қабат пленка төсейді. 
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Массаны пленкамен жаппастан бұрын оны траншеяға салу уақыты 48 сағаттан кем емес 

болу керек. Ал дайындалған азықпен жинағаннан кейінгі 45 күннен соң азықтандыруға 

болады. 

Шикізатты ұсақтау дәрежесі азықты малдың қандай түріне берілетініне байланысты. 

Зоотехникалық шарттарға сәйкес шошқаларды азықтандырғанда ылғалдылығы жоғары 

жүгері дәнін 2 мм-ден аспайтын бөлшекке ұсақтау керек, ал ipi қара мал үшін – 4 мм-ден көп 

емес (бұндай мөлшердегі бөлшектерге бүкіл массаның 80% келеді). 

Бұл әдіс көбінесе жүгеріні кейін малдарға азық ретінде беру үшін жинайтын аймақтар 

мен шаруашылықтарда қолданылады. Дәстүрлі әдісте азыққа ылғалдылығы 30%-ға дейінгі 

жүгеріні мол түсім кезінде жинайды немесе оның собығын алумен жинайды. Оларды 

кeмipiп, көп мөлшерде тұрақты жерде бастырады. Eкi жағдайда да астықты шартқа сай 

ылғалдылыққа (13-14%) жеткізу керек. Ол үшін осы дақылды өcipугe кеткен материалды 

және еңбек шығынының 50% жұмсалады. Азықта көп мөлшерде құрғақ астық өндірілетін 

жағдайда шаруашылықтарға көп еңбек және қаражат кетеді, әсіресе өнімді ұзақ уақыт 

сақтауға болатындай жағдайға жеткізуге көп жанармай жұмасалады. 

Бұл технология жүгері собығын жинағаннан кейінгі кептіруде осы мақсаттарға 

жанармай жағуды, қымбат кeптipy пункттері мен қоймаларды салуды қажет етпейді, 

керісінше собықтарды жинау, қайта өндеу және сақтау кезіндегі жоғалту мөлшерін азайтып, 

собықтарды 2-3 аптаға ертерек жинап, алқапты босатып, оны келесі жылға өңдеп, 

дайындауға мүмкіндік береді. 

Венгер мамандарының мәліметтері бойынша ылғалды жүгері астығын консервілеу оны 

кептірумен салыстырғандағы шығынды 10-15% қысқартады. Сүрлемдеу кезінде қоректік 

заттардың ысырап болу мөлшepi 5-8%, кептіру кезінде - 9-15%, соның ішінде көп мөлшерде 

протеиннің сапасы төмендейді. Жүгерінің жапырақты-сабақты массасын бұл кезеңде 

сүрлемдеу оның қоректік құндылығын толық пісіп-жетілген сүрлемге қарағанда 10-12% - ға 

арттырады. Бидай мен собықтардан құралған сүрлемдегі ылғал мөлшері 25-40% төңірегінде, 

ал оңтайлысы 28-35%. 

Құрамында азоты бар заттарды сүрлемделетін шикізатқа (массаға) енгізу және 

дайын сүрлем. Сүрлемдегі шикі протеин мөлшерін арттыру үшін жасыл азықты сүрлемдеу 

кезінде оған құрамында азоты бар: мочевина, аммоний сульфаты, аммоний бисульфаты, 

аммоний бикарбонаты сияқты синтетикалық қосындыларды қосуға болады. Ақуыздың емес 

құрамында азоты бар синтетикалық қосындылардың оңтайлы мөлшері 1 т жасыл азыққа орта 

есеппен 2,0-2,3 кг азот қосу болып табылады. Азоттың бұл мөлшері 4-5 кг карбамид, 10 кг 

аммоний  сульфаты,  25%-дың   10-12  кг  аммиакты  су,   9-10  кг  аммоний бикарбонатының 

мөлшеріне сәйкес келеді. Аталған препараттарды сүрлемденетін жүгері массасына енгізгенде 

ондағы қорытылатын протеин мөлшері 1 азықтық өлшемге 60-70 г-нан 110-150 г артады. 

Мочевина бейтарап реакциялы, суда оңай epидi, құрамында 45-46,5% азот бар. Ашу 

пpoцeci кезінде сүрлемдік микрофлора уреазасының әсерімен мочевина және басқа да 

қосындылардың аммиакқа дейінгі жартылай ыдырауы жүреді, ол аммиак сүрлемдегі 

органикалық қышқылдармен байланысып, аммоний тұзды органикалық қышқылдар 

құрылады. Аммиак тұзды cілтілi буферлі зат болып табылады, оның 1 бөлшегін 

бейтараптауға сүт қышқылының 5,3 бөлігi жұмсалады. Бұл жағдайда карбамид сүрлемді 

азотпен байытып қана қоймай, сонымен қатар қосымша буфер болып саналады және 

сүрлемнің өзекті қышқылдылығын төмендетеді, сонымен бipгe рН 0,2-0,3 бірлікке 

жоғарылайды. Аммоний бикарбонатын қосқанда сүрлемнің қышқылдылығы одан әpi 

төмендейді. Сол себептен, егер жасыл азықтарды құрамында көп мөлшерде өзінің және 

қосымша буферлігін жабатын қант немесе сілтілі-қышқылды қосындылардың ара қатынасы 

болса, сүрлемдеуде жақсы нәтижелерді алуға болады. Мысалы, жүгеріде қанттың тұрақты 

мөлшepi қанттың ең аз мөлшерінен 3,5 есе артық, сондықтан сүрлемнің рН мөлшері 0,5-0,6% 

мочевина қосқанда 4,20-4,25 оптималды көрсеткішке жетеді. Сүрлемденетін 1 т жүгері 

массасына 4-5 кг мочевина енгізгенде протеиннің мөлшері 47,6-64,5%-ға көбейетіні 

анықталды. Сүрлем жоғары сапалы және малдардың оны жеу көрсеткіші әдеттегіден жоғары 
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болады. Сиырларда қоректік заттарды пайдалануы жақсарып, сауын сүт мөлшepi 

жоғарылайды. 

Мочевинаның сілтілену әрекетін өзгерту үшін оған ақуызды емес азот пен күкірттің 

көзі болып табылатын қышқыл сульфаттың тұздарын және аммоний биосульфатын қосуға 

болады. 

Аммоний биосульфаты мен карбамидтің 1:1 қатынаста араласқан реакциясы 

ерітіндісінің рН көрсеткіші 2,0 ал 3:1 қатынаста 2,5 және 4:1 қатынаста - 2,8 құрайды. 

Аммоний биосульфаты мен карбамидтің қоспасын қолдану сүрлемнің 

қышқылдылығын тіпті арттырады. Карбамид пен аммоний сульфатын 2:1 қатынаста 

араластырып, 1 т массаға 6 кг енгізуге болады. 

Азотты препараттарды сүрлемденетін массаға енгізерде оларды жақсы араластырып, 

тығыздап, тұмшалап жабу керек. Құрғақ және сұйық препараттарды шөп-үгіткіш 

машиналарында орнатылған дозаторлар арқылы енгізген жөн. Сұйық препараттар үшін 

қaзipгi уақытта құрылғы жобаланған. Ол сұйықтықты араластыратын қалақты резервуар мен 

оған жалғанған электрлі сорушы иілгіш шлангіден құралады. Сұйықтық ағатын сорғының 

басқа шлангісінің бос ұшында диаметрі 1/4 немесе 1/2 дюйм, ұзындығы 1,5 м болатын 

металл шашыратқыш құбыры бар. Шашыратқыштың алдында су өлшегіш және сорғыны 

қосқыш орналасқан. Бұндай құрылғының көмегімен ерітіндінің концентрациясын және 

қоймаға салынатын шикізаттың салмағын біле отырып, бip ғана жұмысшы препаратты оңай 

және нақты өлшеп енгізе алады. 

Сүрлемнің протеиндік құндылығын арттырудың қарапайым және тиімді әдici - оған 

азықтандырудың алдында мочевина ерітіндісін, cipкe қышқылды аммоний, аммоний 

бикарбонатын, аммиакты суды қосу болып табылады. Бұл препараттар сілтілі, сондықтан 

олар сүрлемді азотпен қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар оның қышқылдылығын 

төмендетеді. Алайда, 2-4 сағат ішінде бөлінетiн аммиак сүрлемнің ограникалық 

қышқылдарымен, әсіресе cipкe қышқылымен қосылып, нәтижесінде бейтарап сүт және сірке 

қышқылды аммоний тұздары пайда болады, ал олар өз кезегінде күйіс қайыратын малдардың 

жалбыршақ қарын микрофлорасына қажет азоттың көзі болып табылады. 

Аммиак малдардың улануын тудыруы мүмкін, сондықтан сүрлемді азотты 

қосындылармен өңдегенде келесі шарттарды орындау қажет. Препараттардың белгіленген 

мөлшерлеуін ұстану, яғни ол жүгері сүрлемінің 1 т-на: мочевина - 3-5 кг, аммоний 

бикарбонаты - 8-10 кг, аммиакты су - 10-12 кг, сірке қышқылды аммоний - 8-10 кг құрайды. 

Сүрлемді препараттармен біркелкі етіп мұқият араластырып, 2-4 сағат ұстау керек. Сүрлемді 

азотты қосындылармен дұрыс өңдеген жағдайда оның құрамында протеин мөлшepi 50% 

және одан жоғары болады, 1 азықтық өлшемге 130-140 г қорытылатын протеин келеді, рН 

көрсеткіші 3,9-дан 4,5-4,6-ға жоғарылайды. 

 

ПІШЕНДЕМЕ ДАЙЫНДАУ 

 

Пішендеме дайындау технологиясы келесі операциялардан тұрады: шабу, шабылған 

шикізатты (массаны) шалғыны шөмеледе немесе дестеде аудастыру, аудастырылған массаны 

ұсақтай отырып ipіктey, сақтайтын орынға тасымалдау, қоймаға түcipy және шикізатты 

(массаны) тығыздап, кейін тұмшалау. 

Пішендеменің сапасына келесі көрсеткіштер әсер етеді: бастапқы массадағы құрғақ 

заттың мөлшері, азықтық дақылдарды жинау кезіндегі өсiп-өну сатысы, өciмдiктepдi ұсақтау 

дәрежесі, шикізатты тасымалдайтын және жинауға арналған механикалық заттар, сақтау 

қоймасының түpi, бip күнде тығыздалып салынған қабаттың жуандығы, пішендеме массасын 

жабу әдicтepi, оны қоймадан суырып алу. 

Пішендеме - бұл ылғалдылығы 45-55% аудастырылған шөптен дайындалған 

консервіленген мал азығы. Негізінде оны шөптің барлық түpi және пішен мен сүрлемге 

қолданатын аралас қоспалардан да дайындауға болады. Бipaқ, оңтүстік және оңтүстік-шығыс 

Қазақстанда бipiншi кезекте бұршақ тұқымдас және бұршақ-астық тұқымдас шөп 
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қосындыларының жасыл массасын қолдану ұсынылады, ceбeбi олардан жақсы сүрлем алу 

қиын, ал пішен дайындауда көп жапырақтар мен нәзік сабақтар жоғалады. 

Пішендеме алуда бipiншi кезекте бастапқы массадағы құрғақ заттың мөлшері міндетті 

шарт болып табылады. Микробиологиялық үрдістердің қарқындылығы құрғақ заттың 

мөлшеріне байланысты, сонымен бipгe қоректік заттардың жоғалу шамасы да соған 

байланысты. 

Көптеген жүргізілген зерттеулер бойынша, пішендеме дайындауға арналған 

шикізаттың оңтайлы ылғалдылығы 40-55% аралығында болу керек. Сонымен бipгe бұршақ 

тұқымдастар үшін 45-55%, ал астық тұқымдастар үшін 40-55% оңтайлы болып саналады. 

Шөпті аудастыру мepзiмi 3 күннен көп емес. Жаңбырлы ауа-райында қоректік заттар, 

әсіресе қант пен калий шайылып, ал ол органикалық заттардың қорытылуын шамамен 3% - 

ға төмендетеді. Егер азық құрғақ заттың мөлшері 50% және одан көп болатын жағдайға дейін 

аудастырылса, онда жапырақтардың сынып-түсуінен жоғалулар көбейеді. 

Пішендеменің сапасы мен қоректілігін жоғарылату үшін оңтайлы ылғалдылықты ұстап 

тұрумен қатар, шөптi жинауды өciп-өнудің оңтайлы сатысында жүргізу қажет. Жас 

өсімдіктердің құрғақ затында қорытылатын протеин, каротин, минералды заттар көп 

мөлшерде және аз мөлшерде клетчатка болады. Өciп-өнудің кешірек сатысында жиналатын 

өсімдіктерде клетчатка мөлшері жоғарылап, пішендеме сапасы мен қоректік заттардың 

қорытылуы төмендейді. 

Жоңышқада бастапқы гүлдеу кезеңінде жапырақтарының саны 6% азаяды, ал толық 

гүлдеу сатысында шөптердің бүрлену кезеңімен салыстырғанда 10%-ға азаяды. Бүрлену 

сатысынан толық гүлдену сатысына дейінгі аралықтағы каротин мөлшері 223 мг/кг - нан 130 

мг/кг - ға дейін, протеин сәйкесінше - 22-ден 20% -ға дейін азаяды. Жинау мерзімі азықтың 

қоректігіне (19-кесте) және астық өнімділігіне (20-кесте) әсер етеді. 

 

19 кесте - Жинау мерзіміне байланысты жоңышқа және беде азықтарының қоректілігі 

 

Өсіп-өну сатысы Ылғалдылық, 

% 

1 кг азыктағы мөлшepi 1   кг  құрғақ заттағы 

мөлшері 

азық 

өлшемі 

қорытылатын 

протеин, г 

азык 

өлшемі 

қорытылатын 

протеин, г 

Жоңышқа 

Бүршіктену 48,3 0,37 68,7 0,71 132 

Толық гүлдену 49,1 0,33 59,7 0,65 115 

Беде 

Бүрлену 71,0 0,22 30,75 0,76 107 

Жаппай гүлдену 69,5 0,23 28,93 0,75 95 

Гүлденудің соңы  

-  гүл шашылуы 

71,4 0,18 19,03 0,63 66,5 
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20 кесте - Әртүрлі өciп-өну сатысында 1 га аумақтан жиналған жоңышқа мен беденің 

қоректік заттарының шығымы және өнімділігі 

 

І-ші 

шабылу 

кезіндегі 

өciп-өну 

сатысы 

Өнімділігі, ц Жалпы 

өнім- 

ділігі, 

ц 

Қоректік заттар шығымы, ц 

Бipiншi 

шабылуы 

Екінші 

шабылуы 

Yшiншi 

шабы-

луы 

Құрғақ зат Азық 

өлшемі 

Қорыты-

латын 

протеин 

Жоңышқа 

Бүршіктену 233 120 105 458 82,3 58,4 10,9 

Бастапқы 

гүлдену 

241 120 70 431 88,1 62,6 10,8 

Толық 

гүлдену 

269 136 - 405 79,4 51,6 9,1 

Беде 

Бүршіктену 247 151 - 398 70,1 53,3 7,5 

Жаппай 

гүлдену 

257 154 - 411 79,3 59,5 7,5 

Гүлденудің 

соңы-гүл 

шашылуы 

178 30  208 56,4 35,6 3,8 

 

Кептірілген мәліметтерде көрсетілгендей, жоғары сапалы пішендеме алу үшін азықтың 

дақылдарды жинауды тек шөптердің белгіленген өciп-өну сатысында жүргізу керек. 

Мәселен, көп жылдық бұршақ тұқымдас шөптерді шабуды бүршіктену сатысында жүргізу 

керек, бipaқ гүлдеу сатысы басталмай тұрып шабу; біржылдық бұршақ тұқымдастарды – 

екінші-үшінші қабатта бұршақтар пайда болмай тұрып шабу; астық тұқымдастарды - тұтас 

шығару сатысының соңында, масақтануға дейін шауып алу керек. Бұршақ тұқымдас және 

бұршақ-астық тұқымдас қосындыларды - бүршіктену кезінде, астық тұқымдас және астық-

бұршақ қосындыларды - масақтану басталғанда шауып алу керек. 

Пішендеме дайындау технологиясындағы маңызды әдіс - өсімдік шикізатының 

ұсақталу дәрежесі болып табылады. 

Ұсақталған массаны тиеу, түcipy және тарату оңай. Егер ұсақтау жеткіліксіз болса, онда 

тегістеу шарттары нашарлайды да қажетсіз микроорганизмдердің дамуына ceбeпшi болады. 

Бастапқы шикізатты 1,5 см дейін ұсақтау кезінде пішендеменің тығыздығы 560 пен 675 кг/м3 

аралығында ауытқиды (пiciп-жетілу үpдіci кезіндегі температура 36-38°С болғанда), ал 3 см 

дейін ұсақтағанда тығыздық 430 кг/м3 -ге дейін төмендейді (пісіп-жетілу кезіндегі 

температура 41-42 °С). Сонымен бipгe өте қатты ұсақтағанда (15 мм ден кем) шығындар 

артып, механикалық жоғалулар бірнеше есе ұлғаяды, қоректік заттардың қорытылуы 

төмендеп, азық өлшемінің мөлшері азаяды. 

Көптеген зерттеулердің нәтижесі бойынша пішендеме дайындауға арналған бастапқы 

шикізатты ұсақтау дәрежесі 2-3 см аралығында болуы керек. Сабақ пен жапырақтың кебу 

дәрежесі бірдей емес екендігі белгілі. Шөптерді кептipy кезінде және дестеге жинау кезінде 

жапырақтар аудастыруға қарағанда көбірек жоғалуларға ұшырайды. Сонымен қатар, шабу 

кезінде шикізат топырақпен ластанады, ал ол пішендеме сапасын төмендетеді. Сондықтан 

ыстық климат жағдайларында шөптің алқапта қатты кeyiп кeтyiнe жол бермей, дестеде 

кептіріген дұрыс болады. 

Дестелерді жинастыруды кептірілген шөптердегі құрғақ зат мөлшері 40-45% 

шамасында болғанда бастаған жөн. Бұл ұсақтау кезінде, жүктеуде және массаны қоймаға 

тасымалдауда 3-5% ылғал жоғалуына байланысты. Пішендемені қалап-салуға 
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траншеялардың кез-келген түрін қолдануға болады: тереңдетілген, жартылай терең және жер 

үстіндегі. Соның өзінде қойма сиымдылығы 500-1000 тоннадан көп емес болу керек. 

Жоғары сапалы пішендеме алу үшін траншеяда тиеу мерзімін барынша қысқартып, 

шикізатты (массаны) мұқият тығыздап, пленкамен жауып қою керек. Пішендеме шикізаттың 

(массаның) тегістеу кезінде   К-700 тракторы немесе шынжырлы типтес - С-100, Т-130, Т-150 

және т.б. сияқты тракторлардың ауыр дөңгелектерін пайдаланған жөн. 

Пішендеме массасын тегістеу ұзақтығы тәулігіне 16-18 сағаттан кем болмауы керек. 

Қойманы толтыру мерзімін 3-4 күн аралығында ұстау қажет. Осы аралықта толған 

қоймадағы пішендеме массасының температурасы 22-ден 30-330С-ке дейін жоғарылайды 

және пленкамен жапқаннан кейін 37-39°С дейін көтеріледі. Егер қойманы толтыру мерзімі 6 

күнге созылып жатса, онда температура пленкамен жапқанға дейінгі мерзімде 40-42°С дейін 

жоғарылайды. Бұл кезде бipiншi жағдайда каротиннің мөлшері екінші жағдайға қарағанда 

43%, ал протеин 7,5%-ға көбейеді. Пішендеме температурасы әр 50С-қа көтерілген сайын, 

протеиннің қорытылуы 9% төмендейді. 

Жиналған және тығыздалған пішендеме шикізаттың (массасының) қалыңдығы 

траншеяда 0,8 м кем емес, мұнараларда 5-6 м болуы керек, ол температураның 

жоғарыламауын ұстап тұрады. 

Пішендеме массасының қалыңдығы 0,8-1,0 м кезінде траншеядағы температура 37°С - 

ден аспайды, ал 0,4 м болса 46-50°С-ке дейін көтеріледі. Температура 32-ден 51°С 

аралығында болғанда қант мөлшері 30% азаяды. Азықтың температурасының жоғарылауына 

байланысты барлық қоректік заттардың қорытылуы күрт төмендейді (21-кесте). 

 

21 кесте - Астықтұқымдас аралас шөптен дайындалған пішендеме қоректік заттарының 

қорытылу коэффициенттері 

 

Көрсеткіш Азықтың пісіп-жетілу температурасының 

деңгейі, °С 

40 50 60 70 

Органикалық зат 69,3 61,3 47,7 29,6 

Протеин 74,8 60,1 33,3 7,6 

Ақуыз 78,9 33,1 0 0 

Май 70,7 62,2 34,5 0 

Клетчатка 67,8 59,0 44,6 13,3 

АЭЗ 68,8 63,0 53,7 47,1 

1  кг азықтың қоректілігі (азық өлшемі) 0,38 0,31 0,19 0,06 

 

Протеин мен ақуыз басқа заттарға қарағанда жылулық әсерге көбірек ұшырайды. Бұл 

құбылыс бос аминқышқылдарының гироксильді қант топтарымен әрекеттесуіне байланысты 

және «қоңыр» деген атауды алған бұл реакцияның дамуы әсіресе жоғары температураларда 

белсенді жүреді. Нәтижесінде малдар қорытпайтын қосындылар - меланоидтар, 

меланоидиндер (пішендеме мен сүрлемге қоңыр түс беретін қара түсті зат) пайда болады. 

Траншеяны толтырғаннан кейін пішендеме шикізатына (массасына) аздап күнге 

кeптipілiп (1,5-2,0 сағ.) ұсақталған шөпті 30-50 см қалыңдықта салып, қосымша 

тығыздағаннан кейін тез арада синтетикалық пленкамен жабу керек. Жабуды кeшiктipy 

азықтың шipy және көгеру салдарынан қоректік заттардың жоғалуына, сонымен қатар 

пішендеменің қызуына әкеледі. 

Кеміргіштерден сақтау үшін пленканың үстіне жұқа қабатта әк ceyiп қояды. Одан кейін 

құрғақ топырақ немесе қарашірік қабатын 5-10 см қалыңдықта салады. Қалыңдығы 20-25 см 
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ағаш үгiндiлepi немесе қамыс, сабанмен жауып қоюға болады. Егер пленкамен және 

топырақ, шымтезек, қарашірік (10 см) жабынымен жапқанда бұзылған қабат болмайды, ал 

тек ұсақталған жасыл азықпен (30-40 см) жапқанда, бұзылған қабат 30 см-ге дейін болады. 

Күнге кептірілген шөптерден дайындалған азық сапасы сақталуының маңызды 

технологиялық тәсілі - оны қоймадан дұрыс суырып алу. Пішендемені суырып алғанда 

келесі шарттарды орындау керек: траншеяның жабындысын пішендемені жегізуге 

байланысты алу. Күнделікті суырып алу кезінде қойманың бар ені мен биіктігінен 0,5-1,0 м 

кем емес қабаттан алады. Пішендемені алғанда да қалған азықтың тығыздығы мен бүтіндігін 

бұзбау керек. 

Шаруашылықта пішендеме дайындау құрғақ зат мөлшерінің аудан бірлігінен 1,3 есе 

және каротиннің 3-4 есе шығуын ұлғайтады, сонымен қатар пiшeн дайындауға қарағанда 

азықтың өзіндік құнын 2-2,5 есе түcipeдi. 

Пішендеме дайындау кезеңі жаңбырлы ауа райымен жиі сәйкес келеді, сондықтан да 

оны толық кептірілмеген ылғалдылығы 60-65%-дан асатын шөптерден дайындайды, ол өз 

кезегінде алқаптық кептірудегідей және сақтаудағыдай қоректік заттардың көп мөлшерде 

жоғалуына әкеледі. 

Жаңбырдың астында қалған немесе шала кептірілген дестеге шабылған өciмдiктepдi 

пішендемеге дайындауды бактериалық ашытқылар немесе химиялық консерванттарды 

қолдану арқылы жүргізеді. Ашытқы шipiгiш және майлы-қышқыл микроорганизмдердің 

дамуын тежейді, пішендеменің дәмдік қасиеттерін жақсартады, қоректік заттардың 

сақталуын қамтамасыз етеді және қорытылу мен желінуді арттырады. Құрғақ ашытқы 

адамдарға да малдарға да зиянсыз. Сүрленетін шикізатқа ашытқыны қосу технологиясы өте 

қарапайым және арзан. Ол үшін пішендемені нығыздайтын трактор кабинасының артына 

немесе бульдозерлі тракторге ашып-жабатын тетігі бар резина шланг арқылы дюймдік 

қималы трактордың енiнeн аспайтын құбыр жалғанған бөшке орнатылады. Құбырда ашытқы 

сұйықтығын шашатын жиіленген тесіктер болу керек. Сүрленетін 100 т шикізатқа (массаға) 

100 л суда ерітілген 150 г ашытқы қажет. 

 

«ҚАПТАМАДА (ОРАМА, БУМА) ПІШЕНДЕМЕ» ПЛЕНКАЛЫ 

ҚАПТАМАДАҒЫ ШӨПТ1 АЗЫҚТАРДЫ ДАЙЫНДАУ МЕН САҚТАУДЫҢ 

ЕУРОПАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Сүт шаруашылығының агрокешен мамандарына азықтардың тенгерімдігі мен 

сапасының маңыздылығын түсіндіріп жатудың қажеті жоқ. Әр шаруашылық иeci пайдалы 

мол сүт aлy мақсатында сиырының рационына құнарландырылған азық қосуға ұмтылады. 

Бipaқ, мал шаруашылығында қолданылатын астық, оның тиімділігін басқа құс пен шошқа 

шаруашылықтарына қарағанда төмендетеді. Мамандардың айтуынша, бұл мәселеден 

шығудың жолы - теңестірілген азықтандыруда. Дұрыс азықтандыру барысында малдардың 

барлық генетикалық мүмкіншіліктері icкe асады. Қыстық мал азықтарының ішінде химиялық 

құрамы жағынан жасыл азыққа ең жақыны пішендеме болып саналады. Тек пішендемеде 

ғана энергетикалық және протеиннің қоректілігі жоғары. Бірақ жаз мезгілі мал азықтарын 

дайындау мерзімдерін шектейді. Ылғалды ауа райында дайындалған пішендеме сапасыз 

болады, траншеядағы шикізатты (массаны) ауадан бөлектеп алу мүмкін емес болып, ол 

өзінің қасиеттерін және суырып алғанда дайындалған азық көлемінің 30% жоғалады. 

Сәйкесінше, азықты дайындауға кеткен шығындар емес, жұмсалған шығындардың көп 

бөлігі, дәлірек айтқанда желінген азықтың өзіндік құны бекерге кетеді. 

Осы және басқа да мәселелердің алдын алу үшін пленкасында «упаковка (орама, бума) 

- қаптамада пішендеме» делінетін шөптi мал азықтарын дайындау мен сақтаудың еуропалық 

технологиясын қолданған жөн. Еуропада 15 жыл бойы қолданылып келе жатқан бұл 

технология шаруашылықтардың бұрыннан келе жатқан арманын - өзінің биологиялық және 

азықтық қасиеттері жағынан жаңа шабылған шөпке жақын, жоғары сапалы азық дайындау 
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мен сақтауды іске асыруға мүмкіндік береді. Яғни, малдарды қыста қорада ұстап бағу 

кезеңінде азықтандырудың жайылымдық түрін жалғастыру. 

«Пішендеме-1» кешені 1000 бас малға арналған жоғары сапалы, өзіндік құны төмен 

пішендеме дайындауға мүмкіндік береді және оның екі жыл бойы сақталуын қамтамасыз 

етеді, ал ең бастысы - мал шаруашылығының тиімділігін жоғарылатады. 

«Қаптамадағы пішендеме» технологиясының дәстүрлі үрдіспен салыстырғандағы 

басты артықшылықтары: 

1. Қолайсыз ауа-райына қарамастан кепілдікті азық дайындау; құрғақ заттың қажетті 

40-55% мөлшеріне дейінгі кептіру уақыты бар болғаны 20-30 сағатты алады. 

2. Азықтың жоғары сапасы: қанттың, протеиннің, жоғары қоректіліктің ұзақ сақталуы. 

Орта есеппен 1 кг пішендемеде 0,35-0,4 азық өлшемі, 70-100 г қорытылатын протеин, 40-60 

мг каротин болады. Пішендеменің 1 кг құрғақ затында 0,55-0,87 азық өлшемі болса, пішенде 

0,4-0,6 азық өлшемі бар. Сонымен бipгe 100 кг сүтке кеткен азықтың құны 28-30% 

төмендейді. Пішендемеде құрғақ зат мөлшері 30%, қорытылатын ақуыз бен каротин мөлшері 

45%-ға көбipeк. Пішендемеде қант 80% дейін сақталады, ал сүрлемде қант органикалық 

қышқылдарға айналып кетеді. Қоректік заттардың жоғалу көрсеткіші пішендемеде 8-15%-

дан аспайды, пішенде 30-40%, ал сүрлемде 25-30%. 

3. Мал өнімділігінің артуы (соның ішінде салмақ қосу, жоғары мөлшерлі ақуызды сүт 

алу) мен денсаулығының сақталуы. Мысал ретінде: 1 т шалғынды шөппен азықтандырғанда 

333 кг сүт алуға болады, пішендемеден - 262, шөптi сүрлемнен - 242, жасанды кептірілген 

пішеннен - 190, алқапта кептірілген пішен - 80 кг. 

4. Шөптi шауып алғаннан соң азық түрінде малға беру үрдісінің толық 

механикаландырылуы. 

5. Жанармай шығынын 40% дейін қысқарту. 

6. Бipiншi классты азықты қысқа уақыт ішінде дайындау. 

7. Азықты-шикізатты конвейермен бipнeшe рет шауып алып, алқапты қолданысқа 

тезірек қайтару - бip мерзімде 5000 тоннаға дейін пішендеме дайындап, 1500 бас ipi қара 

малды азықпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

8. Жұмсалған шығындарды 1-2 жылда қайта қайтарып алу мүмкіндігі. 

 

СҮРЛЕМ МЕН П1ШЕНДЕМЕНІҢ ӨЗДІГІНЕН ҚЫЗУЫ, ОНЫҢ КЕЛЕҢСІЗ 

ӘСЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ЕСКЕРТУЛЕР 

 

Өндіріс тәжірибесінде 3 түpлi сүрлемдеу әдici бар: салқын яғни қызу температурасы 

35°С дейін, жылы 35-45°С және ыстық 45°С жоғары. Өзін өзi қыздыруға шөптi сүрлем және 

пішендеме бейім. Әдетте жүгеріні сүрлемдеу негізінен суық әдіспен жүреді, жүгері 

сүрлемінің ІІІ түpi жылы жағдайда жүреді, протеиннің пепсинде epyi және қышқыл 

детергентте epyi анықтаған кезде алғашқы 5 күнде жылулық процесс негізінен жоғары 

қабатта (0,2 м) қарқынды жүреді, ал орта қабаттарда (0,5-1 м) температура баяу көтеріледі. 

Температураның жоғарғы шегі дақылды сурлемге басқаннан кейін 7-8 күн ішінде жетеді. 

Сүрлемнің температурасы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым оны теңестіруге көп уақыт 

жұмсалады.Салқын әдіспен ашыту барысында өзін өзі жылыту 9-14 күн, жылы әдіспен 13-20 

күн, ыстық әдіспен 17-22 күн жүреді. Кептірілген массаны муларада (башняда) пішендемеге 

салу барысында температураның шарықтау шегі 15 күнге жеткен. Сүрлемдік шикізаттың 

(массаның) 50 ден 70°С аралығында өзін өзі жылыту барысында 37 тәулікке созылды, ал 

пішендеме массасы осы қалыпта 32 күнде жетті. 

Кушті өзін өзi жылыту процесі сүрлемді және пішендеме шикізатына (массасына) 

оттегі ауаның ұзақ уақыт әсер етуінен. Ол негізінен жинау кезіндегі уақыттың дұрыс 

сақталмауы, қабаттың бip күнде толтырушы нығыздалу денгейіне және басқада факторларға 

байланысты. 

Сүрлем және пішендеме шикізатын (массасын) ауадан оқшаулау - өзін өзi жылытудан 

алдын алудың бірден бip шарты. 
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Егер жиналған шикізатқа (массаға) ауаның өнуіне тез арада жоймаса, өсімдіктердің 

клеткаларының тынысалу арқасында бөлінетін жылу бірнеше сағат ішінде 500С 

температураға дейін көтерілуі мүмкін. 

Сонымен қатар шикізаттың (массаның) қызуына термофильді бактериялардың 

өсімталдылығы әсер етеді, олар 75-80°С температурада көбеюі мүмкіншілігіне, 

микробиологиялық үрдістердің әсерінен шикізаттың (массаның) қызуы азықтың қоректік 

заттарының маңызды бөлігінің жоғалуымен байланыстырылады. 

Кeйбip мамандар ұсақ туралған азық тезірек қызады деп есептейді. Ұсақ және ipi 

туралған көк азықты өзін өзі қызу деңгейін анықтау үшін зерттеу жұмыстары жүргізіледі. 

Аралығы 10 сағат болатын өлшеу көрсеткендей, қызу температурасы бірдей болды 

немесе ipi туралған (115 мм) шикізатқа (массаға) қарағанда, ұсақ туралған массада (3,3 мм) 

төмен болды. Бақылау көрсеткендей 30-50 мм көлемде туралған күнге кептірілген шөп 

массасы серпінді келеді және 39-40°С дейін қызғанда ғана жақсы нығыздала бастайды. 

РМШИ-ның жүргізген тәжipибeлepiндe пішендеме мен сүрлем зерттелген, оларды 

алғашқы айларда сақтау температурасы 45-57°С жеткен. Азықтық массаның беткі 30 см 

шамасындағы қабаты пайдалануға жарамсыз болды. Төменгі қабаты (60 см дейін) қоңыр-

қызыл түсті, жағымсыз иісті (cipкe және май қышқылдарының көп мөлшерінен) болды. Ал 

келесі қабатында органикалық қышқылдардың арақатынасының жақсы тeңгepiмi болып, 

құрғақ заттың мөлшері 8%-ға көп болды. Ландрас тұқымды қойлардың азықты тұрақты 

пайдалануы туралы мәліметтер 22 кестеде келтірілген. 

 

22 кесте - Сапасына байланысты пішендеменің желіну көpceткiшi, тәулігіне 1 басқа 

шаққанда 

 

Көрсеткіш Қабылдауы 

азықты, 

кг 

құрғақ 

затты, г 

қорытылатын 

протеинді, г 

қантты, г азық 

өлшемі 

Пішендеменің беткі 

қабаты (температура 

45-57°С) 

5,55 869 61 9 0,51 

Пішендеменің 

ортаңғы қабаты 

2,67 1125 77 14 0,69 

Бақылау (30°С) 3,81 1438 125 49 0,26 

 

Қатты қыздырылған пішендемемен азықтандырылған алғашқы eкi топ малдарының 

шикі протеинді қорытуы бақылау тобымен салыстырғанда 10,8-12% төмен болды. Сонымен 

қатар майды, клетчатканы және азотсыз экстративті заттардың қорытылуы да төмендеді. 

Пішендемемен бұқашықтарға қойылған тәжірибеде траншеяның беткі қабатынан ортаңғы 

қабатпен салыстырғанда малдар құрғақ затты 21,5% және қорытылатын протеинді 19,5% аз 

пайдаланған. Жетіспейтін заттар мен энергияны толықтыру үшін оларға қосымша 1,0-1,2 кг 

құрама жем берілді. 

Осыған ұқсас нәтижелер сиырларға да қойылған тәжірибелерде болды. Малдар қатты 

қыздырылған пішендемені көп мөлшерде қабылдады, ал олардың ақуызды және басқа да 

қоректік заттарды нашар қорытуынан өнімділігі жоғарыламады. Яғни, қатты қыздырылған 

азықпен қоректендіруде малдардың рационына ақуыздық қоспа қосу мідетті болуы керек. 

Сондықтан азықтардың сапасын бағалағанда және рацион құрғанда олардың 

қоректілігінің нашарлауы жылулық зақымданудың әсерін ескеру қажет. Осыған байланысты 

азықты дайындау мен сақтау жағдайларына бақылау жүргізу маңызды болып саналады. 

Қоймаларды пішендеме және сүрлем шикізаттармен (массаларымен) толтыру кезінде 

температураны бақылау күніне екі реттен кем емес жүргізіледі (таңертең жұмыс 

басталмастан бұрын, жұмыс күнінің ортасы мен соңында) және сақтау кезінде жиі жүргізіліп 
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тұрады. Бұл кезде өлшеу аралығы 100°С дейінгі және шкаласының бөлiнyi 10С болатын 

термометрлер, сонымен қатар сандық-электронды «Зонд-1» термометрі, ЭТ-58 

электротермометр және т.б. пайдаланып өлшейді. Температураны қалыңдығы 0,5 м 

қабаттардың ортасынан және сақтау қоймасының қабырғасынан 1 м қашықтықта өлшейді. 

Егер өзіндік қызу температурасы 37°С аспаған жағдайда қоймаға пішенді жинаудың сапасын 

1,0 («жақсы») коэффициенттерімен өлшейді, ал жоғары температурада сапа коэффициенті 

0,8 («талапқа сай келмейді») тең. 

Сүрлемдік және пішендемелік шикізаттың (массаның) температурасын көбінесе 

күнделікті тексереді, әсіресе таңғы уақыттарда - жаңа қабатты тиеудің алдында. Бұл кезде 

максималды жоғары және орташа температура тіркеледі. Алынған нәтижелердің негізінде әр 

қоймаға жеке сақтаудың сапасы жайында қорытынды шешімге келеді. Салынған шикізаттың 

(массаның) температурасы 37-40°С дейін жоғарылаған жағдайда тығыздаудың 

қарқындылығын көбейтеді. Егер массаның температурасы ауа температурасынан 5-8°С 

жоғары болса, онда нығыздауды қаттырақ жасау керек, ceбeбi ауаның қатысуымен 

майлардың реакциясы 43°С кезінде-ақ басталып кетеді. 

Тәжірибелік жағдайда органолептикалық бағалау кезінде байқалатын қызудың 

қосымша белгілерін ескеру маңызды. Қатты қыздырылған сүрлем мен пішендеменің түcтepi 

бурыл қара және өзіндік иici болады. Бурыл түстің болуы қара түске бояйтын заттардың - 

меланоидтардың пайда болуымен, ал иіс -фурфурол, оксиметилфурфурол және т.б. сияқты 

ұшпа альдегидердың қосындысымен сипатталады. Осы бeлгiлepi бойынша азықтардың 

органолептикалық бағасын беру жүргізіледі (23 кесте). 

 

23 кесте - Пішендеменің өзіндік қызу дәрежесіне байланысты органолептикалық 

көpceткiштepi 

 

Максималды температура, °С Tүci Иici 

38,5-41 Сары-жасыл Жағымды жемісті 

43-46 Сары Жаңа пicкeн нанның 

50 және одан аса Қызыл қоңыр және қоңыр Күйген қанттың 

 

Консервіленген азықтардың қолайлы температурасы әрине 40°С-дан төмен болады. 

Азықтарды дайындау және сақтау технологиясын дұрыс орындау, сонымен қатар 

химиялық консерванттарды пайдалану пішендеме мен сүрлемдегі қоректік заттардың 

сақталуын қамтамасыз етеді. 

Жоңышқа пішендемелік массасына бензой қышқылын қосу орташа айлық 

температураның траншея қабырғасына жақын бөлікте 2,4°С-қа, ал ортасында 1,6°С-қа 

төмендеуіне әкелді. Тәжірибелік нұсқада аммиактың мөлшері 0,079%, бақылауда 0,112% 

(қышқылды қоспағанда) болды. Консервантты енгізу сүттің қышқылдық ашуына кедергі 

келтірмеді. Азықтың консервантпен өңделген қабатында сүт қышқылы мөлшерінің барлық 

қышқылдардың мөлшеріне қатынасы 30,7%, бақылау нұсқасында 23% болды. Жоңышқаның 

жасыл массасын консервантпен өңдеу бақылау тобымен салыстырғанда ондағы жалпы және 

ақуыздық азоттың көптеп сақталуын қамтамасыз етті. 

Пішендеме мен сүрлемнің өзіндік қызуы тек оларды сақтауға жинағанда ғана емес, 

сонымен қатар оны малдарды азықтандыру үшін шығарып алғанда да болуы мүмкін. 

Оттегінің еркін өтyi жағдайынан және жылудың көп мөлшерде бөлінуі кезінде («екінші 

реттік ферментация») қышқылдану жоғары жылдамдықта өтеді. «Екінші реттік 

ферментация» сүрлемнің айтарлықтай бұзылуына әкеледі. Қойманы ашқан кезде 10 күннен 

кейін құрғақ заттың жоғалуы 10-12% құрайды. Шикізаттың (массаның) өзіндік қызуы 

қоректік заттардың қорытылуының төмендеуіне, сонымен қатар азықта жағымсыз иістің 

пайда болуына әкеледі. 
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Қолайсыз жағдайларда қатты бұзылуға бipiншi кезекте жоғары сапалы азықтар 

ұшырайды. Сірке қышқылымен ашытылған сапасы нашар сүрлем екінші реттік 

ферментацияға сүт қышқылды ашытылған сүрлемге қарағанда аз ұшырайды. Сондықтан, 

әcipеce жоғары сапалы сүрлем, оның ішінде жүгеріден және астықты дақылдардан 

формальдегид қосылып әзірленген сүрлем дайындауда, технологиялық ережелерді сақтау аса 

маңызды. Температураның жоғарылығын кезінде азықты тезірек жұмсау қажет, әйтпесе ол 

зеңденіп, толығымен жарамсыз болады. 

Аудастырылған пішеннен дайындалган сүрлем мен пішендеме де тез қызып, көгеріп 

кетеді. Қоршаған ортаның температурасына байланысты олардан күніне 8% дейін құрғақ зат 

жоғалады. Сондықтан шығаруға арналған қалыңдығы 0,5 м кем емес, пішендеменің қабатын 

штабельдің ені мен биіктігі бойынша басқа массалардан тігінен, оның тегістігін бұзбай кесу 

керек. Бұл қойылған талаптар пішендемені шығарып алуға арналған ПСК-5 жүктегіштерінің 

көмегімен оңай icкe асады. Пішендемені грейферлі жүктегіштермен алғанда азықтық масса 

2-2,5 м тереңдікке түceдi, ал ол өздігінен қызу мен зеңденуге әкеледі. Пішендемені 

күнделікті шығарып алып отырған жөн. Шығарып алуды тоқтатқаннан кейінгі 3-5 тәулікте 

пішендеме кескініде зеңдене бастайды және траншеяның 1,0-1,5 м тереңдігінде 50-55°С 

дейін қызады. 

Азық сапасының және желінуінің, сонымен қатар малдардың өнімділігінің айтарлықтай 

нашарлауы сүрлем мен пішендемені көп шаруашылықтарда азықтық анаңдарда ұзақ уақыт 

бойы сақтаудан да болады. 

Екінші реттік ферментация мен азықтың бұзылуы үлгі алынған орындарда да 

байқалады. Пішендеме мен сүрлемді алғаннан кейінгі орынның айналасында 20-30 см радиус 

төңірегінде ауа жеткен жағдайда, массадағы қорытылатын протеин мөлшері екі есе азайып, 

6,5% құрайды. 

Сонымен жоғары сапалы сүрлем мен пішендеме алу үшін азықтық массаның 37-38°С-

тан артық қызуына жол бермеу керек. Жоғары қоректілігі, уақытымен жиналған, 

органикалық затының қорытылуы 80-85% болатын өсімдіктердің жасыл азықтары пішендеме 

мен сүрлемге жинақтау кезінде аса көп қызудың нәтижесінде нашар қорытылатын, әсіресе 

ақуызды, каротинінен айырылған, сапасыз азыққа айналады. Өсімдік шикiзaтын (массасын) 

сүрлем мен пішендеме дайындауда қолданғанда өзіндік қызудың аса жоғары болмауын азық 

дақылдарының ауданын 25-30% көбейтумен теңдестіріледі. 

 

БІР ТИПТІ МАЛ АЗЫҚТАРЫН ДАЙЫНДАУ 

 

Қоректік заттардың қолайлы жиналған кезеңінде орап жиналмаған дәнді жемшөпті 

дақылдардан пішендемені (бipтиптi азық) дайындау технологиясы бойынша әзірленгендерге 

аса көңіл бөлген жөн. Бұлар әcipece республиканың солтүстік және таулы аймақтарында 

өзекті, ceбeбi ол жақта қыраудың ерте түсуінен дәнді жемшөп дақылдарын астыққа жинауға 

мүмкіндік болмайды. 

Сонымен қатар, алдын ала алқапта кептірілген бұршақ және бұршақ - астық тұқымдас 

шөптерден пішендемені дайындау қоректік заттардың жоғалуымен жүреді. Жасыл азықты 

алқапта кептіру пішендеме дайындаудың сатылығын бұзады және арнайы машиналарды 

(жинақтағыш-ұсақтағыш) қажет ететін қиын жұмыс болып табылады. Ал бip типті азықты 

дайындау алдын ала кептірусіз-ақ, яғни тікелей комбайндау жолы арқылы жүpгiзiлeдi. 

Сұлы, арпа, күздік қара бидай және т.б. бүтін өсімдік күйіндегі дақылдарды сүттену-

балауыздық пен дәннің балауыздық пicy кезеңінде орап жинамау - толыққұнды рационды 

азықтарды дайындаудың тиімді тәсілі болып табылады. 

Ереже бойынша өсімдіктерді сүттену-балауыздану пicy кезеңінде, яғни олардың 

құрамында тез сіңірілетін қоректік заттар мөлшepi көп болған кезеңде, шауып алады. Егер 

ертерек жинайтын болса, онда шабындық пен 1 га - дан шығатын қоректік зат мөлшері аз 

болады. Сонымен қатар шауып алатын кезді кeшiктipyгe де болмайды. Бұл жағдайда азық 
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қаттыланып, малмен желінуі мен ciңipiлyi нашарлайды, қоректік заттардың шығысы азайып, 

оны сақтау да қиын болады. 

Мәселен, шабындықтағы сулы құрғақ затының шығымы суттеніп жетілуі кезеңінде 35,1 

ц/га құраса, сүттеніп-балауыздану пicy кезінде - 43,6, толық пiciп-жетілу - 41,5 ц/га құрайды, 

ал протеиндікі сәйкесінше - 3,8; 4,4 және 3 ц/га. Осылайша сүттену-балауыздану пicy 

кезеңінен толық пісіп-жетілу кезеңіне дейінгі аралықта 1 га-дағы құрғақ зат мөлшepi 4,0, ал 

протеин - 30,6% қысқарады. Сонымен қатар азық қоректік заттарының мал организміне ciңyi 

де төмендейді. Арпаны сүттеніп пicy кезеңінде жинау кезінде құрғақ заттың жиналуы 39,3 

ц/га жетеді, сүттену-балауыздану кезеңде - 46, толық пiciп-жетілу кезеңінде - 43 ц/га жетсе, 

протеиннің мөлшері сәйкесінше - 3,9; 4,49 және 3,31 ц/га болады. Осылайша, жинап алуды 

кeшiктipгeн жағдайда 1 га жердегі құрғақ заттың жинақталу мөлшepi 6,6, ал протеин 

мөлшері - 26,3% төмендейді. 

Астық тұқымдастарын азыққа толық (орамай жинау) жинақтаудың дән мен сабанды 

бөлектеп жинақтаумен салыстырғанда келесі артықшылықтары бар: шығыс көбейіп, астықты 

жинау кезінде, сонымен қатар азық дайындау мен сақтау кезінде қоректік заттарды жоғалту 

көрсеткіші төмендейді; дақылдар үшін жер аумақтары тезірек босайды; астық жинау үрдісі 

оңай болады (сәйкесінше арзандайды); азықтандыру технологиясы жақсарып, азықты жинау 

мен малдардың жеке қасиеттеріне байланысты азықты тарату үрдістерін тиімді 

механикаландыру мен автоматтандыруға мүмкіндік береді қоректік заттардың сіңірілуін 

жоғарылату мен жоғары қоректілікті толық рационды азықтар дайындаудың мүмкіндігі 

туады. 

Сабанды жинауға кеткен еңбек шығыны және астықты кешенді жинап болғаннан 

кейінгі шығын астық жинауға кеткен шығыннан 2-2,5 есе асып түседі. 

Дәнді-жемшөпті дақылдарды орамай жинау кезіндегі еңбек шығыны жеке жинау 

әдісімен салыстырғанда 1,2-1,8 есеге қысқарады, жеке капитал салымдары - 1,5-2,0, ал 

эксплуатациялық шығындар - 1,5 есеге азаяды. Қолданылатын машиналардың да 

сиымдылығы бip ретте азаяды. 

Барлық азықтық массаға жинау мен жеке астық пен пішенге жинауға арналған дәнді-

жемшөпті дақылдарды өcipy агротехникасында айтарлықтай айырмашылық жоқ. 

Дәнді-жемшөпті дақылдарды орамай жинау жолы арқылы азық дайындау технологиясы 

екі әдісте тоғысады: 1) пішендеме типіне байланысты шикізатты салу; 2) шикізатты шөптік 

ұнға дейін өңдеп, одан ары түйіршіктер дайындау. 

Пішендеме типіне байланысты біртипті азық дайындауда құрамында құрғақ зат 

мөлшері көп (40-45%) өсімдіктер алдын ала кептіруді қажет етпейді. Сондықтан 

жайылымнан шикізат тікелей комбайндау арқылы алынады, ол қоректік заттардың жоғалуын 

айтарлықтай қысқартады. 

Шикізатты шабу, ұсақтау және тасымалдап тиеу үшін ұсақтағыш машиналар немесе 

комбайндар қолданады. 

Ұсақталған шикізатты (массаны) тасымалдау арнайы өздігінен аударатын 

тракторлардың арбасымен, азық таратқыштармен, аударғыш - автокөліктерінің көмегімен 

icке асырылады. 

Жиналатын жерге әкелінген шикізат (масса) траншеяға салынып, ауыр тракторлармен 

тығыздалады. Жақсы тығыздалынған шикізат (масса) полиэтиленмен жабылып (қалыңдығы 

0,15-0,20 мм кем емес), үстіне бip қабат (30-50 см) сабан төселеді. Траншеялардың 

сиымдылығы 400-600 т көп емес болуы керек. 

Пішендемелік біртипті азық жоғары қоректілік құндылығымен ерекшеленеді. Әcipece 1 

га егілген жерден шығатын қоректік заттардың мөлшері жоғарылайды. Мәселен, бұршақты-

арпа қоспасын дайындауда сүттену-балауыздану пicy кезеңінде пішендемелік біртипті 

азыққа 1 га-дан 54,8 ц азық өлшемін және 548 кг қорытылатын протеин алынады, ал жекелеп 

жинауда дән мен сабанның толық піciп-жетілу кезеңінде - 34,2 ц азық өлшемі және 397 кг 

қорытылатын протеин алынады. 
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Дәнді-жемшеп дақылдарын сүттену-балауыздану пicy кезеңінде жинағанда құрғақ 

заттың көп мөлшері байқалады, ол 38-45% құрайды. Жеңіл ферменттелетін көмірсулардың 

жеткілікті мөлшepi (1 кг массада 35-40 г), буферлікке қанттың, оңтайлы қатынасын (1,4-1,6) 

және қанттың протеинге оңтайлы қатынасын (0,7-0,9) сақтау кезінде қоректік заттардың аз 

мөлшерде жоғалуын қамтамасыз ететін пішендемелеудің жақсы жағдайын тудырады. 

Мәселен, астықты дақылдарды пішендемелеу кезіндегі жалпы биохимиялық жоғалулар 

10,6% құрайды, 240 күн сақтау кезінде протеиннің берілген массадағы мөлшер1 95,8%, қант - 

48,5, каротин - 67,1% құрайды. 

Арпа мен сұлының пішендемелік массасында орта есеппен (құрғақ затқа есептегенде) 

9-11% шикі протеин, 3-4% шикі май, 22-24% шикі клетчатка, 55-59% азотсыз экстративті 

заттар, 1-2% қант, 0,43% кальций, 0,28% фосфор бар, қоректілігі 0,35-0,40 азық өлшемі кг 

арасында ауытқиды, ал каротин мөлшер140-60 мг/кг. 

Мұның бәpi дәнді-жемшөпті дақылдардан жасалған пішендеменің жоғары азықтық 

қасиеттерін растайды. 

Бipтиптi азықты дайындаудың ең тиімді технологиясы өсімдік массасын жасанды 

сусыздандыру мен оны түйіршіктерге дейін өңдеуге негізделген. Дайындау үpдici 

дәрумендік шөптен ұн дайындаудың технологиялық сызбасына ұқсас. Шабылған 

өсімдіктерді ұсақтап, көліктерге тиеп, азық дайындайтын цехқа жеткізеді, ол жақта кeптipiп, 

ұнтақтап, түйіршікке айналдырады. 

Дәнге жинағанда 60,4% азық өлшемі, 65,0% қорытылатын протеин және 0,8% каротин 

қалса, сүрлемге жинағанда сәйкесінше - 63,7; 71,0 және 30,0%, ал түйіршікте - 95,8% азық 

өлшемі, 89,4 қорытылатын протеин мен 45,4% каротин қалады. 

Дәнді-жемшөпті дақылдардан дайындалған түйіршіктелген біртипті азықтар жоғары 

қоректілік құндылығымен сипатталады. Бұндай азықтың таза құрғақ затында (%-бен): қант - 

2,2; крахмал - 21,0; протеин - 9,2; клетчатка - 17,5; кальций - 0,28; фосфор - 0,30 болады, 1 кг-

ның қоректілігі - 0,78 азық өлшемді құрайды. 

Азық дайындаудың кез-келген технологиясына нақты әpi дұрыс баға беру олардың 

малдың өнімділік деңгейіне, денсаулығына және өнім сапасына әсерін анықтағаннан кейін 

беріледі. 

Осыған байланысты бipтиптi азықтың мал өнімділігіне және өнім сапасына әсерін 

анықтауға арналған көптеген зерттеулер жүргізілді. 

РМШИ-нщ тәжірибелерінде арпа пішендемесі мен концентраттардан құралған 

рационмен азықтандырылған сиырлар 19,1 кг орташа тәуліктік сауын мөлшерін көрсеткен; 

пішен, жүгері сүрлемі, құрама жеммен азықтандырылған бақылау тобының орташа тәуліктік 

сауын мөлшеpi 18,8 кг болған. Бұл пішендеменің құнарлылығының жоғары екенін және 

онымен сүтті сиырлардың рационының бipaз бөлігін алмастыруға болатынын білдіреді. 

Сиырлар пішендемелік біртипті азықты 100 кг тipi салмаққа шаққанда 1,85-2,0 кг 

құрғақ зат есебінде қабылдай алатыны анықталды. Малдар жоғары өнімділігін көрсете 

алатын сүттіліктің бipiншi кезеңіндегі сүтті сиырлардың рационына дәнді-жемшөпті 

дақылдан дайындалған пішендеменің 55% көп емес мөлшерін енгізу керек, ал сүттіліктің 

одан кейінгі кезеңдерінде 70,0% дейін енгізуге болады (жалпы құнарлықтан). 

Орамай жинау әдісімен сүттену-балауыздық пicy кезінде жиналған дәнді-жемшөпті 

дақылдардан дайындалған азық eтті бағыттағы жас ipi қара малды азықтандыруда да тиімді. 

Мәселен, бұқашықтарға қойылған тәжірибелерде оларды бipтиптi арпа азығымен 

азықтандырғанда орташа тәуліктік салмақ қосуы 945-948 г құрады, ал бордақылаудан 

алынғаннан кейінгі тipi салмағы - 471 кг болды. Бақылау тобымен салыстырғанда 1 кг салмақ 

қосуға кететін азық шығыны 10,2% аз болды, ал 1 ц салмақ қосудың өзіндік құны - 14,5%. 

Солтүстік МШҒЗИ-нің мәліметтері бойынша алғаш бұзаулаған сиырлардың рационына 

сулы-бұршақ шөп қоспасынан дайындалған жасыл концентраттың түйіршіктерін сүттену-

балауыздық кезеңде қосу - сүт өнімділігін 8,1% жоғарылатты. Сонымен қатар, тәжірибелік 

топтағы малдардың сүтінде ақуыз мөлшері жоғары болып, олар азықты жақсырақ төледі. 

Сүттің әр кг-на 16% кем емес азықтық бipлік жұмсалса, қорытылатын протеиннен - 5% 
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жұмсалды. Тәжірибелік кезеңде сиырлардың өндipicтiк функцияларын бақылау кезінде 

жасыл концентраттардың түйіршіктері енгізудің салдарынан бұзаулағаннан кейінгі 

ұрықтандыру әуестігін қысқартуға ықпал еткені байқалды. 

Бұқашықтарды 6 айдан 18 айға дейінгі аралықта түйіршіктелген сұлы бipтиптi 

азығымен өcipy және бордақылау кезінде 1 кг салмақ қосуға 6 азықт. бірлік шығыны кетсе, 

алынған орташа тәуліктік салмақ қосу 1009 г және 461 г қорытылатын протеинді құрады, 1 

кг салмақ қосудың өзіндік құны 289 теңгені құрады. Рационы пішен, сүрлем, комбикорм мен 

жасыл азықтан құралған бақылау тобында орташа тәуліктік салмақ қосу 888 г, 1 кг салмақ 

қосуға кеткен азық шығыны - 8,8 азықт. бірлік және 706 г қорытылатын протеин құрады. 

Арпалы бipтиптi азықпен бордақылауда 1 кг салмақ қосуға кеткен азық шығыны 6,1 кг 

(бақылау тобынан 25,6% аз) мен қорытылатын протеин мөлшері 655 г (бақылаудан 6,7% аз) 

кезінде орташа тәуліктік салмақ қосу 1133 г деңгейінде (бақылау тобынан 23,4% жоғары) 

болды. 

Осылайша, дәнді-жемшөпті дақылдардан тұратын азықтардың сүттену-балауыздану 

пicy кезеңінде вегетативті жер беткейіндегі бөлiктepiн жинау жоғары сапалы азық алуға 

мүмкіндік береді, ал ол ауылшаруашылығы малдарының өнiмдiлiгінe оңтайлы әсер етеді. 

Сонымен қатар бipтиптi азықты пайдалану малдардың өнімділігіне зиянын 

тигізбейтіндей етіп, олардың рационынан концентраттардың мөлшерін қысқартуға немесе 

толығымен алып тастауға мүмкіндік береді. 

 

ҚОСЫМША МАЛ АЗЫҚТАРЫНЫҢ КӨ3ДЕРІ 

 

Толық пісіп-жетілген жүгepi собығын алып тастағаннан кейін сабақтарын сүрлемдеу. 

Толық пiciп-жетілген жүгеpi собығын алып тастағаннан кейін ылғалдылығы 40-60% 

шамасында болатын сабағы мен жапырақтары қалады, оларды күзгі уақытта толық кeптipiп 

ipi азыққа айналдыруға мүмкіндік бола бермейді. Оларды тез арада сүрлемдеу керек. 

Ылғалдылығы 65-70% шикізатты (массаны) алу үшін жүгері шикізатының әр тоннасына су 

немесе шырынды азықтардың келесі мөлшерін қосу керек (24 кесте). 

 

24 кесте - Жүгерінің құрғақ сабағы мен жапырақтарын сүрлемдеу кезінде қосылатын су 

немесе шырынды азықтардың мөлшepi 

 

Жүгері шикізатының ылғалдылығы 

(%) 

Қосылатын (т) 

су шырынды азықтар 

60 0,3 0,5 

55 0,5 0,7 

50 0,7 1,2 

45 0,8 1,5 

40 0,9 1,8 

 

Шаруашылықта шырынды азықтар жеткіліксіз болғанда олардың мөлшерін азайтып, 

жарты бөлігін сумен алмастырады. Әр шикізат тоннасына 10-15 кг суда ерітілген азық 

cipнeciн қосқанда сапасы жақсы сүрлем алынады. Бұл кезде астыңғы қабатты аз 

ылғалдандырып, жоғарғы қабаттарды көбірек ылғалдандырады. Жапырақты-сабақты жүгері 

массасына қосымша ретінде асқабақ, орамжапырақ, азықтық қарбыздар, қант қызылшасын, 

бақшалық дақылдардың қалдығын, топинамбурдың жасыл азығын қосады. Бұндай қоспаны 

тек траншеяларда мұқият тығыздап сүрлемдейді. Сабақтарды сүрлем жинайтын комбайнның 

пышақтарымен қажетті ұзындыққа дейін ұсақтайды. Массаны бipiншi қабатынан соңғы 
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ылғалданған қабатына дейін тығыздайды. Траншеяға салып біткен соң бетін топырақпен 

және полиэтилен қабатымен жабады. 

Жүгepi собығының кіндік тамыры. Астықты жүгері шабындығының ½ бөлігін 

собығының кіндіктамыры құрайды, ол қоректігі жағынан күздік сабаннан асып түседі. 

Құрғақ кіндік тамырдың 100 кг-да 35-37 азық өлшемі және 1,5 кг қорытылатын протеин бар. 

Оларды ipi азық ретінде және ipi қара малды бордақылап ұстағанда жиі қолданады. Ол үшін 

кіндіктамырларды 2-3 см бөліктерге бөліп, басқа азықтармен араластырып береді. Алдын ала 

оларды карбамидті (1 бөлігі) меласса (9 бөлігi) жылы сулы ерітіндісімен өңдеп алуға болады. 

Құрамында 40-50% кіндіктамыр бар дайындалынған азық қоспасын шашылған күйінде 

беруге болады, бipaқ оны жентектелген күйінде берген дұрыс. 

Күнбағыс қалпақшасы (себеп). Себет дәндерін ұсақтағаннан кейін оның 

ылғалдылығы 35-40% шамасында болады. Мұндай ылғалдылықта олардың 1 кг-дағы 

қоректілігі 0,60-0,65 азық өлшемін құрайды. Күнбағыс қалпақшасын (себетін) ipi қара мал 

мен қойлар жақсы жейді. Оларды ұсақталған күйінде сүрлем салатын орларда мұқият 

тығыздап, сыртқы ауадан тыс немесе 15-17% ылғалдылыққа дейін кeптipiп сақтауға болады. 

Ұсақталған құрғақ себеттерді сиырларға 3-4 кг-нан береді ipi қараның біржылдық жас 

малына - 2-2,5 кг, қойларға – 1 кг дейін басқа азықтармен араластырып береді.Ұсақталған 

ceбeттеpдi шошқалар азығына 20% дейін араластырып беруге болады. 

Бұтақты азық. Азықтың баланста (тенгерім) cүpeктi өсімдіктер, жабайы ормандық, 

батпақты жердің шөптepi белгілі орын алады. Мұндай шикізаттардан сүрлем, ұн, т.б. азықтар 

әзірлеуге болады. 

Бұтақты азық дайындау. Мұндай азық түpiн дайындау үшін қайың, терек, қызыл тал, 

үйеңкі, аршаның бұтақтары жарамды. Аз мөлшерде тал, емен бұтақтарын пайдалануға 

болады. 

Аю бадамы, бересклет, қасқыр жидектер, ит жүзім, мойын бұтақтарынан азық 

дайындап, азықтандыруға болмайды. Қылқан жапырақтылардың бұтақтарын (шырша, 

қарағай, арша) тек дәрумендік жемдеу ретінде пайдаланады. 

Бұтақтарда жапырақтар неғұрлым аз болса, соғұрлым қоректігі жақсы болады. 

Бұтақтардың қалыңдығы 0,8-1 см аспау қажет. Бұтақты азықты шілде-қыркүйек айларында 

дайындау керек, ceбeбi бұл кезде оның құрамында қорытылуды тежейтін заттардың мөлшері 

аз болады. 

Бұтақты азықты сүрлемдеуді үлкен емес сиымдылықтарда, алдын ала 4-5 күн бұрын 

толтырып қойып жүргізген жөн. Сүрлемденген бұтақты азықта қоректі заттар барынша 

сақталады. Сүрлемдеудің алдында бұтақтарды ұсақтайды, дайындалған массаны таза күйінде 

де сүрлемдеуге болады, бipaқ жабайы шөптер қоспасымен және басқа да өсімдіктік 

шикізатпен араластырған дұрыс. 

Бұтақтың кесілген жерін мұқият тығыздау маңызды. Бұтақты массаның жақсы 

тығыздалуы үшін арасына шөп қабатын немесе ұсақталған жүгері сүрлемін кезектеп салып 

отыру керек. Сиымдылыққа бұтақты азықты салып, тығыздағаннан кейін үстіне бip қабат 

(0,5 м дейін) ұсақталған жасыл азық шикізатын (массасын) салып, полиэтилен және 

топырақпен жабады. Нашар жабылған кезде шикізаттың (массаның) беткі қабатында зеңдену 

пайда болады, ол көп ұзамай терең қабатқа еніп, азықты жарамсыз eтyi мүмкін. 

Сапалы бұтақты шикізаттан дайындалған сүрлем сары түсті және жемісті иicтi болады. 

Оны ipi қара мал мен қойлар жақсы жейді. 

Алғашқы 10 күнде бұтақты сүрлемді малдарға аз мөлшерде береді, бipтe бipтe үйретеді. 

Сауын сиырларына берілетін тәуліктік мөлшері - 20 кг дейін, жас ipi қара малға - 10-15, 

қойлағга - 3-4 кг. 

Мақта-техникалық өндірісінің қалдығы. Мақта қабыршағы (қалдығы) - май 

өндірісінің қалдығы. Оның қайта өңделген дәндерден шығу массасы шамамен 35%. Мақта 

қабыршағында көп мөлшерде клетчатка (45% дейін) және аз мөлшерде протеин (4-5%) 

болады. Қоректілігі жағынан оны күздік сабанға теңеуге болады; ол аз тасымалға жарайды. 

Азықтандыру мақсатта оны күйіс қайыратын малдарға ipi азық ретінде береді. 
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Мақтаның (хлопчатник) тұқымын кептіргенде қабыршағына тұқым өзегінің бip бөлігі 

түседі, сондықтан мақта қабыршағын ұзақ пайдаланған кезде малдардың денсаулығына мән 

беру керек. Қабыршақты буландырылған (парланған) түрінде қолданған жақсы, ceбeбi 

құрамындағы зиянды заттар ыдырап, асқазан-ішек жолдарының қабыршақтағы түбітпен 

бітеліп қалу қауіпі болмайды. Мақта қабыршағын гидролиздік азықтың ашытқылар жасау 

үшін пайдаланады. 

Күнбағыс қалдығы (лузга). Лузга - майлы-экстрациялық зауыттарда күнбағыс дәнін 

қайта өңдеуден болатын өнім. Оны ipi азық ретінде ipi қара малды және қойды 

азықтандыруда қолдануға болады. 

Лузганың (сірненің) химиялық құрамы қайта өңделетін дәндердің сортына байланысты; 

жоғары майлылық сортты дәндердің қалдығында төмен майлылықты дәндерге қарағанда 

клетчаткасы аз және көп мөлшерде май болады. Құрама жем өндipici РҒЗИ-ның мәліметтері 

бойынша лузганың (күнбағыс қалдығының) құрамы (%): шикі клетчатка - 52-58, азотсыз 

экстративті заттар - 32,8-39,5, протеин - 3,7-4,6, май - 1,3-1,6 және күл - 2-2,2 тұрады, 1 кг -да 

0,2 азық өлшемі болады. 

Лузганы (сірнені) малға азық ретінде пайдаланғанда оны алдын ала ұсақтап, 

концентрленген қоспаға 30-50% мөлшерде енгізеді. Азықтың қоспаларды ұн немесе түйіршік 

түрінде дайындауға болады. Түйіршіктеудің алдында азықтық қоспаны буға ұстаған жөн. 

Лузганы қайта өңдеу мен гидролиздік азықтың ашытқылар дайындауда қолданған анағұрлым 

дұрыс болып табылады. 

Қазақстанның қызылша егетін аумақтарында, әcipece республиканың оңтүстік және 

оңтүстік-шығыс аймақтарында, бордақылауға арналған азықтық ресурстар көбінде қызылша 

сығындысы, қант қызылшасы өндірісінің қалдығы түрінде болады. Қызылша сығындысының 

айтарлықтай көп мөлшерін оны бетондалған траншеяларда, сабан немесе жүгері сабағының 

кесінділерімен, сығынды салмағының 10-12% мөлшеріндей қабаттап қосылуы арқылы және 

меласса, сүтқышқылды бактериялар мен химиялық консерванттар қосу арқылы 

консервілеген жөн. 

Республиканың шарап, шырын және басқа да сусындар дайындайтын қайта өңдеу 

зауыттарында көп мөлшерде қалдықтар жинақталады - алма мен жүзім сығындылары, 

олардың орташа шығымы өңделген шикізат мөлшерімен шамамен 20% құрайды. 

Олардың құрамында көп мөлшерде темір, марганец, мыс, кобальт, мырыш, қант, май 

және басқа да заттар болады. Жоғары температурада кептіретін агрегаттарды пайдаланып, 

оларды ұнға қайта өңдеу - барлық малдар жейтін азықтың өнім алуға мүмкіндік береді. 

Мұндай ұнның 1 кг-да 0,7 азық өлшемі және 17 г дейiн қорытылатын протеин болады. 

Республикада үлкен азықтық қор - тағамдық және асүйлік қалдықтар. 

Олардың қоректік құндылығы: 5 кг тағамдық қалдықтар қоректілігі жағынан 1 кг 

құнарлы азықтарға тең. Сонымен қатар, алдын ала өңделген ет комбинатының қалдықтарын, 

тағамдық емес балықты және консерві зауыттарының қалдықтарын толық пайдалану керек. 
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