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Келешекте жорнал ғылым әлемінде үлкен беделге ие бо-
луы, әрі түсінікті және практикалық тұрғыда агроөнеркәсіп 
кешенінің еңбеккерлеріне пайдалы және жарияланым ци-
тирлануға айналуы үшін, Сіздерге творчесвалық сәттілік 
тілеймін, әрі «Жарияланымның тәртібін» сақтауларыңызды 
сұраймын.

Жорнал ұжымының атынан – Бас редактор М.А.Кинеев, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, 

ҚазАШҒА, ҚР АШҒА академигі.

Уважаемые коллеги, авторы статей ежеквартального 
журнала «Наука и Аграрное производство Казахстана» ТОО 
«КазНИИ животноводства и кормопроизводства», Вам пред-
ставлен третий номер издания.

Чтобы в перспективе журнал стал авторитетным в науч-
ном мире, познавательным и практически полезным труже-
никам агропромышленного комплекса, а публикации ци-
тируемыми, желаем Вам творческих успехов и соблюдать, 
прилагаемые к этому номеру Правила публикации.

От имени Редакционного совета и Редакционной коллегии 
журнала – Главный редактор Кинеев М.А., 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
КазАСХН, АСХН РК.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА 
«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ АГРАРЛЫҚ ӨНДІРІС» – 

«НАУКА И АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАЗАХСТАНА» 

Главный редактор,        Кинеев Марат Айдарович, 
Председатель редакционного совета          доктор с-х наук, профессор, академик АСХН РК                

Исламов Есенбай Исраилович,   доктор с.-х. наук, НАО «НАНОЦ» РК;   
Аманжолов Қыдырбай Жусипбаевич, доктор с.-х. наук, академик АСХН РК, заместитель 
главного редактора; 
Солошенко Владимир Андреевич, доктор с.-х. наук, академик РАН, Россия;
Насырханова Бакыт Қайргазиновна, доктор биологических наук РФ;
Мейрман Галиолла Тулендинович, доктор с.-х. наук, академик НАН РК;
Омбаев Абдирахман Молданазарович, доктор с.-х. наук, член-корр. НАН РК;
Кешеуов Сеитқазы Асылсеитұлы, доктор технических наук, академик НАН РК, НПЦ 
“Агроинженерии”; 
Мусабаев Бахытжан Ибраимович, доктор с.-х наук, НИИ овцеводства;
Голиков Владимир Андреевич, доктор технических наук, академик НАН РК;
Акимбекова Галия Уйсимбековна, доктор экономических наук, КазНИИЭАПКиРСТ; 
Султанов Ахмеджан Акиевич, доктор ветеринарных наук, академик АСХН РК; 
Агеенко Андрей Викторович, доктор PhD, КазНИИЗиР; 
Оспанов Асан Бекешович, доктор технических наук, ТОО “КазНИИППиП”;
Турдыбаев Таалайбек Жээнбекович, доктор с.-х. наук, КиргНИИЖиП, Киргизия; 
Ажибаев Асанбек Сармашаевич, доктор с.-х. наук, КиргНАУ, Киргизия;
Нурматов Аъзамжон Акбарович, Узбекский НИИЖиП МСХ РУ, кандидат с.-х. наук;
Рахимов Щарофжон Тохирович, доктор с.-х. наук, Таджикская академия сельхознаук, 
Институт животноводства, Республиканский центр биотехнологии;
Семенов Владимир Григорьевич, доктор биологических наук, Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия, Россия.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ АГРАРЛЫҚ ӨНДІРІС» – 

«НАУКА И АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАЗАХСТАНА»:

Тамаровский Михаил Владимирович, доктор с.-х. наук, академик АСХН РК, заместитель 
главного редактора;
Рамазанов Аяз Уктаевич, доктор с.-х. наук, академик АСХН РК; 
Григорук Владимир Васильевич, доктор экономических наук, академик НАН РК; 
Адылканова Шолпан Рахимбековна, доктор с.-х. наук, НАО “КазНАУ”; 
Насамбаев Едиге Гапуевич, доктор с.-х. наук, НАО “ЗапКазАТУ”; 
Найманов Доскали Курмашевич, доктор с.-х. наук, Костанайский ГУ; 
Траисов Балуаш Бакишевич, доктор с.-х. наук, НАО “ЗапКазАТУ”; 
Баймуканов Дастанбек Асылбекович, доктор с.-х. наук, член-корр. НАН РК; 
Паржанов Жанибек Ануарбекович, доктор с.-х. наук, академик КазАСХН; 
Шауенов Саукымбек Кауысович, доктор с.-х. наук, НАО “КазАТУ”; 
Иманкулов Бекет Бодаевич, кандидат с.-х. наук, ТОО “СевКазНИИСХ”; 
Искандерова Куляш Аленовна, кандидат биологических наук; 
Абдулаев Коныспай Шаимович, кандидат с.-х. наук, ТОО “Юго-Западный НИИЖиР; 
Тохтаров Нурлан Зейнельевич, кандидат технических наук, ТОО “ВКСХОС;  
Кенжебаев Темирхан Ердешович, кандидат с.-х. наук, НИИ овцеводства; 
Хидиров Азамат Едилбаевич, кандидат с.-х. наук. 

Редактор: Сагидолла Сихымбайулы
Дизайнер: Жанар Талғат

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации и общественного развития 
Республики Казахстан, Комитет информации

Свидетельство о постановке на учет №KZ77VPY00019789  30.01.2020 г.



4 5

Н
АУ

К
А 

И
 А

ГР
АР

Н
О

Е 
П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 К
АЗ

АХ
СТ

АН
А

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС

ӘОЖ: 636.2 (574.22) (045)

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА
 ТАЙЫНШАЛАРДЫҢ  ӨСУІ МЕН ДАМУЫ

А.Ж. Бекқожин, а.ш.ғ. кандидаты, доцент
Г.Т. Омар, 2 - курс магистранты

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті», Нұр-Сұлтан қ.
1996_gudi_1996@mail.ru

Аннотация. Мақалада малдың дене бітімі 
мен сыртқы түрі келтірілген. Зерттеу нысаны 
ретінде Ақмола облысы «Камышенка» ЖШС 
сүтті-тауарлы шаруашылықта өсірілетін та- 
йыншалары алынған. Сүтті-тауарлы шаруа-
шылықта қара-ала мен симментал тұқым 
ұрпақтарының өсуі мен дамуы зерттелінді. 
Барлық жұмыстар сүтті табынның шаруа-
шылығында қалыптасқан жұмыстар тәртібі 
бойынша жүргізілді. Қара-ала мен симмен- 
тал тұқымының 6, 12, 18 айлық тайынша-
ларының өсуі, дамуы, экстерьерлік ерекше-
ліктері зерттелінді.

Кілттік сөздер: қара-ала тұқымы, симмен-
тал тұқымы, тірілей салмағы, абсолюттік өсім, 
орташа тәуліктік өсім, салыстырмалы өсім, 
дене өлшемдері, экстерьер, индекс.

Кіріспе. Қазақстан Республикасының тұң- 
ғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев 2018 жылғы 
5 қазандағы Қазақстан халқына «Қазақстан-
дықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» атты жолдауында: 
«Мемлекет бизнеспен бірлесіп, отандық 
өнімді халықаралық нарыққа шығарудың 
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге 
тиіс. Ауыл шаруашылығын қарқынды 
дамыту өнімнің сапасы мен экологиялық 
тазалығын сақтай отырып жүргізілуі 
қажет. Бұл бүкіл әлемге танылатын «Қазақ-
станда жасалған» табиғи азық-түлік брен-
дін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкін-
дік береді. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп 
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген 
ауыл шаруашылығы өнімінің экспор-
тын, тиісінше, кем дегенде 2,5 есеге арттыру-
ды тапсырамын» делінген. Қалыптасқан 
әлемдік үрдістермен қолда бар әулетті 
ескерер болсақ, агроөнеркәсіп кешені біздің 
экономикамыздың маңызды, табысты саласы 
болуға тиіc [1].

Өсімдік шаруашылығының қарқынды да-
муына қарамастан ауыл шаруашылығының 
негізгі саласы болып мал шаруашылығы 
саналады. Біздің елімізде aуыл шaруашылы-
ғының барлық жалпы өнімінен шамамен 45% 
осы сала алып жатыр. Мал шаруашылығының 

жағдайы мен дамуы, халықтың материалдық 
жағдайының өсуі, еңбек етушілердің жағдайы 
мен толық құнды тамақтануымен aйтарлықтай 
анықталады. Сонымен қaтар, aуыл тұрғын- 
дары үшін мал шаруашылығы жұмыс пен 
табыстың көзі болғандықтан, Қaзақстан 
үшін маңызды экономикалық негіз болып та-
былады.  Мaл шаруашылығы елімізді ет, сүт, 
жұмыртқа, май, ірімшік, сүт өнімдері, шұжық, 
қaқталған ет және т.б сияқты жоғары сапалы 
азық-түлікпен қамтамасыз етеді [2].

Ауыл шаруашылығы өндірісінің негіз-
гі саласы - мал шаруашылығы халық шар-
уашылығында маңызды орын алады, ха-
лықты бағалы азық-түлік өнімдерімен, ал 
өнеркәсіпті-шикізатпен, күш-көлікпен, ма-
ңызды органикалық тыңайтқышпен, дәрі-
дәрмектермен, ерекше мал азықтарымен т.б. 
қамтамасыз етеді. Қазақстан экономикасында 
соңғы 20 жылдағы күрделі өзгерістерге сәй- 
кес мал шаруашылығы саласындағы ғалым-
дардың алдына іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің деңгейін арттыру, зоотехния, 
биотехнология, генетика, экология салала-
рындағы ғылыми талдауларды жеделдету, 
олардың тиімділігін көтеру, мамандыруды 
тереңдету, мал шаруашылығын қарқынды 
дамыту арқылы өнім өндіруді еселеп артты- 
ру міндеттері қойылуда.

Еліміздегі азық-түлік мәселесін  ойдағыдай 
шешу тұрғысынан дербес шаруашылық ие-
лерінің қосар үлесі мол. Ірі қара мал еліміздің 
мал шаруашылығы экономикасында маңызды 
орын алады. Халық шаруашылығында түсетін 
қаржының жартысына жуығын ірі қара 
шаруашылығы береді. Ірі қара малдан сүт, ет 
және жеңіл өнеркәсіп өндірісіне қажет шикі- 
зат алынады. Дербес шаруашылықты өркен-
детуге мемлекет өз тарапынан зор қамқор- 
лық жасауда. Мал өсіретін дербес шар-
уашылықтар аса сапалы, бағалы өнім өндіру 
үшін оларды күтіп-бағу және азықтандыру 
ерекшеліктерін жетік білу қажет.

Ірі қара төлін өсірудегі негізгі мақсат – тез 
өсіп, жақсы жетілетін дене тұлғасы мықты 
сиырлар өсіру. Оны іске асыру үшін әр 

шаруашылықта табиғи және экономикалық 
жағдайы, жем-шөп қорын ескере отырып 
ғылыми негізделген төл өсіріп жетілдіру 
жүйесі белгіленеді. Алғашқы 6 айда ол бұ-
зауды азықтандыру жобасына негізделеді. Ірі 
қара төлінің өсуі 2-3, ал жетілуі 4-5 жасында 
аяқталады. Осы уақытта олардың жетілуінің 
биологиялық заңдылықтарын жете ескере 
отырып, жоғары өнімді  сиыр өсіру керек. Оны 
іске асыру үшін азықтандыруды тұқымдық 
ерекшеліктері өсіру бағыты мен сақайғанда- 
ғы тірілей салмағына жеткізетін өсіру жос-
парына сәйкестендіреді. Сақайғандағы тірілей 
салмағы 500-550 кг тартатын сиырларды 
өсіру үшін төлдің алғашқы 6 айдағы орташа 
тәуліктік салмақ қосымы 650-700 г, 7-12 
айлығында 550-600 г, 18 айлығындағысы 345 
г жетуін қадағалайды [3].

Саланың дамуына арналған аумақтың 
үлкендігіне байланысты, Қазақ-станның бұл 
бағытта жетістікке жету мүмкіндігі орасан 
зор. Қазіргі уақытта салаға үлкен қаражат 
бөлініп, мал шаруашылығын дамытуға ба-
ғытталған бағдарламалар жүзеге асуда. Азық 
қорының өсуі, мал басы санының артуы, 
жайылым жерінің кеңеюі мен жабдықталуы 
- бағдарламаның нәтижесі болуы тиіс. Бағ-
дарламаның барлық міндеттерін орындау 
нәтижесінде, Қазақстанның экспорттық по-
тенциалы айтарлықтай өседі. Сонымен қатар, 
ет пен сүт өнімдеріне деген ішкі сұраныс 
негізінен қанағаттандырылады [4].

Экономиканы нарықтандыру, реформалау 
жылдары ауыл шаруашылығының басқа 
салаларына қарағанда, мал шаруашылығы 
ең көп шығынға ұшырауына қарамастан, 
2018-2019 жж. аралығында ірі қара малы 6,7 
миллионнан 7,1 миллион басқа (5,8%) өсті [5].

Малдың өсіп-жетілуін, әдетте туғаннан 
кейінгі кезеңдердегі салмағын, бойын және 
көлемін өлшеу арқылы анықтайды. Пайдалы 
мағлұматтар алу үшін өлшеу мерзімдерінің 
маңызы зор. Малдың жас ерекшеліктеріне 
байланысты өсу заңдылықтарын зерттеу үшін 
оларды жас кезінде жиі өлшейді [6].

Сүтті және етті ірі қараны сыртқы құ-
рылысына қарап айырады. Асыл тұқымды мал 
өсіру жұмысымен айналысқан уақытта мал-
дың өнімділігін зерттеумен қатар, сыртқы де-
не құрылысын да зерттейді, әсіресе сұрыптау 
және жұптау мезгілдерінде малдың экстерьерін 
ерекше ескереді. Малдың экстерьері оның 
тұқымына, жынысына, жасына, бағып-кү- 
туіне байланысты. Малдарды экстерьері бо-
йынша іріктегенде оның өнімділік бағытына, 
сүйегінің мықтылығына, дене етінің жетіл-

уіне және дене құрылысының әрбір мүшесі-
не баға береді. Дене мүшелерінің кемістігін 
дұрыс анықтау қажет. Себебі дене мүшесінің 
кемістігі оның денсаулығының нашар екен-
дігін көрсетеді. Ал денсаулығы нашар мал- 
дың өнімді аз беретіндігі мәлім [7]. 

Бұзаудың өсу жылдамдығы олардың ден-
саулығына, алғашқы төлдеу жасы мен өмір 
сүру ұзақтығына әсер етеді. Көптеген шаруа 
қожалықтары ірі азықтарды қабылдауды ын-
таландыру және ерте сепкенді жеңілдету 
үшін сүт рационын шектейді, бірақ бұл өсуді 
бәсеңдетуі мүмкін. Бұл сүтпен азықтандыру 
ұзақтығына байланысты болып келеді [8].

Зерттеу әдістемесі. Бұл жұмыс АҚ 267 «Мал 
шаруашылығы салалары бойынша қарқын-
ды технологияларды әзірлеу» бюджеттік 
бағдарламасы «Сүтті мал шаруашылығы 
саласындағы тиімді технологияларды әзір- 
леу тақырыбы бойынша орындалды. 

«Камышенка» ЖШС сүтті-тауарлы шар-
уашылығы жағдайында тайыншалардың өсі-
ру технологиясын зерттеу бойынша алға қо-
йылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес ке-
шендік зерттеу жүргізіледі. Тайыншалардың 
6,12,18 айлық жасы мен туу кезіндегі тірілей 
салмағы ескеріле отырып, қос-аналог әдісі 
бойынша 10 бастан тұратын 3 топ құрылды.

І топ – 6 айлық тайыншалар;
ІІ топ –12 айлық тайыншалар;
ІІІ топ –18 айлық тайыншалар.
Жануардың жақсы дене бітімі денсаулық 

және құрылысы мықтылығының, сондай-ақ, 
жоғары өнімділіктің сенімді биологиялық 
негізі болады. Сондықтан жануарлардың 
өнімді қасиеттерін зерттеу мен бағалау құ- 
ралы ретінде экстерьерге көп мән беріле-
ді. Зоотехникалық тәжірибеде жас тайын-
шалардың өсуін есепке алу үшін, көбіне 
мынадай ретте өлшейді: туғанда; 6; 12 
және 18 айлық жаста. Тайыншаларды екі 
жастан асқанда жылына екі рет өлшейді 
– көктемде және күзде. Тайыншаларды та-
мақтандыруға дейін таңертең өлшеген дұ-
рыс. Тайыншалардың өсуі туралы толық мағ- 
лұматты, тек оның салмағының өзгеруі не-
гізінде ғана алмайды, себебі өсіп келе жат-
қан ағза өз көлемін ұлғайтса да қоректің 
уақытша жетіспеуі кезінде оның салмағы 
ешбір өзгеріссіз қалады. Осыдан басқа жас 
малдың өсу процесінде оның дене бітімі 
өзгереді, оның өзі осылайша тірі салмағында 
байқалмайды. Сондықтан жануардың өсуін 
талқылауда оларды жүйелі түрде салмағын 
ғана өлшеп қана қоймай, сонымен қатар де- 
не бітімін өлшеуде қажет.

Животноводство и воспроизводство Животноводство и воспроизводство
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Тайыншалардың дене бітімін, салмағын 
өлшеген күндері бір мезгілде өлшеп отыру 
қажет. Тайыншаның дене өлшемдерінің өсуі 
жануардың дене бітімін өлшеу жолымен 
анықталады және ол сантиметрмен беріледі. 
Малдардың денесінің бөліктерінің ұзындығы 
оның қаңқасының ұзындығына байланысты 
болатындықтан, дене бітімінің өлшемдері 
де сүйек қаңқасының өсуін сипаттайды. 
Дене бітімінің дамуы келесідей өлшемдері 
бойынша бағаланады: шоқтығының биіктігі, 
құйымшағының биіктігі, тұрқының қиғаш 
ұзындығы, кеудесінің тереңдігі, кеудесінің 
енділігі, мықын аралық ені, шонданай 
төмпешігінің жалпақтығы, кеуде орамы, 
жіліншік орамы. Жануарларды өлшеу үшін 
мынадай құралдар пайдаланылды: өлше-
уіш таяқ, өлшеуіш циркуль, өлшеуіш тас-
па. Зерттеулер жүргізу барысында дене бі-
тімінің индекстерін, яғни жануар денесінің 
пропорцияларын сипаттайтын, анатомиялық 
және физиологиялық өзара байланысты 
өлшемдердің пайыздық қатынасы есептеледі. 
Оларға: сирақтылығы, ұзындығы, тұрқымен 
салыстырғанда көкірек арасы, кеудесі, жам-
басы мен кеудесі, бойшаңдылығы, сүйекті- 
лігі, бөкселік индекстері жатады [9].

Жүйелі түрде салмағын және дене бітімін 
өлшеу арқылы өсудің жылдамдығын анық- 
тауға болады. Оның шаруашылыққа маңыз-
дылығы зор, себебі тез өсетін жас мал, 
ақырын, баяу өсетін жас малға қарағанда 
кез-келген жағдай да қоректік заттарды 
аз жұмсайды. Өсудің жылдамдығын аб-
солюттік және қатынасты өлшемдермен 
бейнелейді. Абсолюттік өсу деп – тірілей 
салмақтың белгілі бір уақыт аралығында, 
дене өлшемдерінің салмақтық және көлем-
дік бірліктер түрінде берілген жас малдардың 
өлшемдерін айтады. Мұндай жағдайда мына 
формула қолданылады:

A= W2 − W1

A - уақыт бірлігіндегі абсолюттік өсуі, W1 
және W2 алғашқы және соңғы салмақ, дене 
өлшемі немесе зерттеліп отырған өлшемнің 
көлемі. Уақыт бірлігіндегі дененің салмақ 
бір лігінің абсолюттік өсуі-өсудің шынайы 
жылдамдығын сипаттай алмайды. Өсудің 
басқа ерекшеліктерін, оның кернеулігінің 
деңгейін, өсіп келе жатқан салмақтың және 
өсу жылдамдығының арасындағы өзара қа-
рым-қатынасты білуге деген қажеттілік жиі 
туындайды. Түрлі түрге, тұқымға жататын 
немесе салмағы, жасы және т.б. бойынша 
айырмашылықтары бар малдың өсуінің са-
лыстырмалы жылдамдығының пікірі үшін 
олардың қатынасты өсуін немесе өсуінің са-
лыстырмалы жылдамдығын анықтайды.

Организмнің өсу жылдамдығын көрсету 
үшін оның салыстырмалы өсуін (С) есептейді:

С = (Мс-Ма) : Ма х 100
Зерттеу нәтижелері. «Камышенка» ЖШС 

сүтті-тауарлы шаруашылық жағдайында та-
йыншаларын зерттеу бойынша алға қойылған 
мақсаттар мен міндеттерге сәйкес зерттеулер 
жүргізілді. Қара-ала және симментал тұқым-
дарының  шығуы, жасы мен туу кезіндегі 
тірі салмағы ескеріле отырып, қос аналог 
әдісі бойынша 10 бастан тұратын тобы құ-
рылды. Барлық жұмыстар сүтті табынның 
шаруашылықта қалыптасқан жұмыстар тәр-
тібі бойынша жүргізілді. 6, 12, 18 айлық та-
йыншалардың өсуі, дамуы, экстерьерлік ерек-
шеліктері зерттелінді (1 кeстe).

1 кeстeнің нәтижесі бойынша, 6, 12, 18 
айлық тайыншалары жaқсы дaмығaн, яғни 6 
айлық тайыншаларының кеуде орамы 128±0,8, 
кеуде тереңдігі 38±0,9 сәйкесінше. 12 айлық 
тайыншалардың дене өлшемдері орташа по-
зицияны алады, дәлірек айтсақ кеуде орамы 
көрсeткіші 170±1,5 см, aл кеуде тереңдігі 
49±0,5 см, және 18 айлық тайыншаларының 
көрсeткіштeрі, кеуде орамы 193± 0,4, кеуде 
тереңдігі 75±2,8  тең. 1 кесте - Тайыншалардың дене өлшемдері 

 

Дене өлшемдері, см 
Жасы, ай 

6 12 18 
Шоқтығының биіктігі 97± 0,4 108± 0,8 137,6 ±0,9 
Құйымшағының биіктігі 103± 0,9 108± 0,7 141± 1,2 
Кеуде орамы 128± 0,8 170± 1,5 193± 0,4 
Тұрқының қиғаш ұзындығы 84± 0,9 109± 1,3 153± 1,9 
Кеуде енділігі 28± 0,5 36± 0,6 40± 2,8 
Кеуде тереңдігі 38± 0,9 49± 0,5 75± 2,8 
Мықын аралық ені 26± 0,6 34± 0,6 46±0,8 
Шонданай төмпешігінің жалпақтығы 16± 0,4 20± 0,6 25±0,6 
Жіліншік орамы 10± 0,3 12± 0,3 13,2±1,6 

 
 
2 кесте - Тайыншалардың индекстері, % 
 

Индекстер Жасы, ай 
6 12 18 

Сирақтылығы 60,7±0,95 54,5±0,4 50±0,9 
Ұзындығы 86,2±1,05 101±1,1 111±0,8 
Тұрқымен салыстырғанда көкірек арасы 83,0±1,90 115±1,7 120±1,9 
Жамбасы мен кеудесі 110,3±2,2 106,3±1,8 98,2±3,3 
Кеудесі 74,5±2,20 73,5±1,2 67±3,6 
Бойшаңдылық 99,3±0,60 101,7±0,8 106,1±1,2 
Бөкселік 60,4±1,90 74,6±1,6 85,3±0,6 
Cүйектілік 11,5±0,30 13,5±0,3 14,3±0,4 

 
 
3 кесте – 6,12,18 айлық тайыншалардың өсуі мeн дaмуы   
 

 
Көрсеткіштер 

Жасы, ай 

Туылған салмағы 6 12 18 

Тірілей салмағы, кг 32±0,4 158±0,9 267±2,4 327±1,9 
Абсолюттік өсім, кг  126±2,6 109±3,1 60±2,1 
Орташа тәуліктік өсім, г  700 610 500 
Өсу қaрқындылығы , %  80 41 18,3 

 

1 кесте - Тайыншалардың дене өлшемдері

Малдың дұрыс өсіп жетілгенін анықтау, 
дене құрылысының сыртқы сымбатын бағалау, 
әрі малдың конституциялық типін білу үшін 
дене құрылысының индексін есептейді. Әри- 
не, екі мүше өлшемі анатомиялық ерекшелік-
тері арқылы бірімен-бірі байланысты болады. 
Дене құрылысы индексін есептеу арқылы 
малдың типіне толық сипаттама беріледі, оның 
жасының өзгеруіне қарай дене  құрылысын-
дағы өзгерістер анықталады. Мысалы, кеуде 
енінің кеуде тереңдігіне пайыздың қатынасы 
- кеуделігінің индексі. Индекс тәсілінің ма- 
ңызы зор, себебі ол тек бір белгіні ғана анық-
тамай, қатарынан екі-үш белгіні анықтайды. 
Малдың дұрыс өсіп жетілгенін анықтау, дене 
құрылысының сыртқы сымбатын бағалау, әрі 
малдың конституциялық типін білу үшін де- 
не құрылысының индексін есептейді. Жоға-
рыда келтірілген өлшемдер арқылы тайын-
шалардың ең маңызды индекстер есептелінді, 
нәтижесі 2 кестеде келтірілген.

Жоғарыда келтірілген дене өлшемдерін 
пайдалана отырып, есептелген тұлға индекс 
көрсеткіштері ұсынылған. Дене өлшемде-
рі стандарт талаптарына сай келуі не орай 
индекстерінің көрсеткіштері қанағаттанар-
лық. Сирақтылығы - құрсақтағы даму көрсет-
кіштерінің бірі. 

Төмен сирақтылық болуы жатыр кезеңінде 
дамымағандығын көрсетеді. Тайыншалардың 
сирақтылық көрсеткіші қалыпты дамып келе 
жатқанын көрсетеді. Жамбасы мен кеудесі 
индексі – кеуде және жамбас мүшелерінің 
дамуын сипаттайды, тайыншаларда ерекше 

ауытқулар табылған жоқ. Тұрқының сипа ты, 
бөкселік, кеудесі мен сүйектілігі 18 айлық 
тайыншаларда жоғары. Төлдейтін қашарлар- 
дың өсуімен дамуы генетикалық факторлар-
мен анықталады. Қашарлардың өсуі мен 
дамуына оларды өсірудің қарқындылығы 
елеулі әсер етеді. Қашарларды қарқынды 
өсіру кезінде сүтті анағұрлым ертерек алуға 
болады. Қарқынды өсірілген қашарлардан 
болашақта көбірек бұзау алу, көбірек сүт алу 
және оларды пайдалану ұзақтығы да көбірек 
болады [10].

2 кестеде қара-ала мен симментал тұқы-
мының 6, 12, 18 айлық жастағы тайынша-
ларының өсуі және даму көрсеткіштерінің 
мәліметтері келтірілген. Алынған мәліметтер 
бойынша қара-ала мен симментал тұқымы-
ның әртүрлі жастағы тайыншалардың өсуі мен 
дамуы өте қарқынды түрде өткені көрінеді (3 
кeстe).

3 кестедегі мәлімeттeр бойыншa тайын-
шалары туылған кездегі сaлмaғы бойыншa ірі 
болып кeлді (32 кг). Ірі болып туылғaндық- 
тaн 12 aйлығындa дa жоғaры сaлмaқпeн 
eрeкшeлeніп қaнa қоймaй, aбсолюттік 
(126,0 кг), ортaшa тәуліктік (700 г) жәнe 
сaлыстырмaлы өсімдe (80%) дe бaсым eкeнін 
көругe болaды. Өсімнің әртүрлі кезеңдерінде 
абсолютті өсім сәйкесінше 126, 109, 60 ара-
лығында болды. Орташа тәуліктік өсім, ол 
тәулік бойынша малдың тірі салмағының 
орташа есеппен үлкеюін көрсетеді. ортaшa 
тәуліктік 6 айда - 700 г,12 айда - 610 г, 18 айда 
- 500 г құрады. Салыстырмалы өсу 21-81% 

1 кесте - Тайыншалардың дене өлшемдері 
 

Дене өлшемдері, см 
Жасы, ай 

6 12 18 
Шоқтығының биіктігі 97± 0,4 108± 0,8 137,6 ±0,9 
Құйымшағының биіктігі 103± 0,9 108± 0,7 141± 1,2 
Кеуде орамы 128± 0,8 170± 1,5 193± 0,4 
Тұрқының қиғаш ұзындығы 84± 0,9 109± 1,3 153± 1,9 
Кеуде енділігі 28± 0,5 36± 0,6 40± 2,8 
Кеуде тереңдігі 38± 0,9 49± 0,5 75± 2,8 
Мықын аралық ені 26± 0,6 34± 0,6 46±0,8 
Шонданай төмпешігінің жалпақтығы 16± 0,4 20± 0,6 25±0,6 
Жіліншік орамы 10± 0,3 12± 0,3 13,2±1,6 

 
 
2 кесте - Тайыншалардың индекстері, % 
 

Индекстер Жасы, ай 
6 12 18 

Сирақтылығы 60,7±0,95 54,5±0,4 50±0,9 
Ұзындығы 86,2±1,05 101±1,1 111±0,8 
Тұрқымен салыстырғанда көкірек арасы 83,0±1,90 115±1,7 120±1,9 
Жамбасы мен кеудесі 110,3±2,2 106,3±1,8 98,2±3,3 
Кеудесі 74,5±2,20 73,5±1,2 67±3,6 
Бойшаңдылық 99,3±0,60 101,7±0,8 106,1±1,2 
Бөкселік 60,4±1,90 74,6±1,6 85,3±0,6 
Cүйектілік 11,5±0,30 13,5±0,3 14,3±0,4 

 
 
3 кесте – 6,12,18 айлық тайыншалардың өсуі мeн дaмуы   
 

 
Көрсеткіштер 

Жасы, ай 

Туылған салмағы 6 12 18 

Тірілей салмағы, кг 32±0,4 158±0,9 267±2,4 327±1,9 
Абсолюттік өсім, кг  126±2,6 109±3,1 60±2,1 
Орташа тәуліктік өсім, г  700 610 500 
Өсу қaрқындылығы , %  80 41 18,3 
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дейін өзгереді, бұл нормативтік құжаттама-
ның талаптарына сәйкес келеді.

Қорытынды. 
1. Ақмола облысының «Камышенка» 

6,12,18 айлық тайыншалары азықты 
жақсы жеуімен өсудің қарқынды лығымен, 
жоғары салмағымен және орташа тәуліктік 
өсімдерімен ерекшелінген.

2. 6, 12, 18 айлық тайыншалары жaқсы 
дaмығaн, яғни 6 айлық тайыншаларының 
кеуде орамы 128±0,8, кеуде тереңдігі 38±0,9 
сәйкесінше. 12 айлық тайыншалардың дене 
өлшемдері орташа позицияны алады, дәлірек 
айтсақ кеуде орамы көрсeткіші 170±1,5 см, 
aл кеуде тереңдігі 49±0,5 см, және 18 айлық 
тайыншаларының көрсeткіштeрі, кеуде ора- 
мы 193±0,4, кеуде тереңдігі 75±2,8 тең.

Жалпы алғанда барлық зерттелінген мал-
дың дене бітімі айын сүтті типте екендігін 
атап өту қажет. 

3. Дене өлшемдері стандарт талаптарына 
сай келуіне орай индекстерінің көрсеткіш- 
тері қанағаттанарлық. Сирақтылығы – құр- 
сақтағы даму көрсеткіштерінің бірі. Төмен 
сирақты лық болуы жатыр кезеңінде дамы-
мағанды ғын көрсетеді. Тайыншалардың си-
рақтылық көрсеткіші қалыпты дамып келе 
жатқанын көрсетеді. Жамбасы мен кеудесі 
индексі – кеуде және жамбас мүшелерінің 
дамуын сипаттайды, тайыншаларда ерекше 
ауытқулар табылған жоқ. Тұрқының сипаты, 
бөкселік, кеудесі мен сүйектілігі 18 айлық 
тайынша ларда жоғары.

4. Тайыншалары туылған кездегі сaл-
мaғы бойыншa ірі болып кeлді (32 кг). 
Ірі болып туылғaндықтaн 12 aйлығындa 
дa жоғaры сaлмaқпeн eрeкшeлeніп қaнa 
қоймaй, aбсолюттік, ортaшa тәуліктік жәнe 
сaлыстырмaлы өсімдe дe бaсым eкeнін көругe 
болaды.  Орташа тәуліктік өсім, ол тәулік 
бойынша малдың тірі салмағының орташа 
есеппен үлкеюін көрсетеді. ортaшa тәуліктік 
6 айда - 700 г, 12 айда - 610 г, 18 айда - 500 
г құрады. Салыстырмалы өсу 21-81% дейін 
өзгереді, бұл нормативтік құжаттаманың 
талаптарына сәйкес келеді. 

Резюме
Изучены рост и развитие телок черно-

пестрой и симментальской пород в условиях 
молочно-товарного хозяйства «Камышенка» 
Акмолинской области в возрасте 6, 12, 18 
месяцев, при нормированном кормлении.

Среднесуточный прирост живой массы 
телок в среднем по стаду в обеих породах 

составил к 6-месячному возросту составил 700 
г., к 12 мес. – 610, 18 мес. – 500 г.

Экстеръер телок соответствовал, по типу 
телосложения, животным молочного типа.

Summary
The growth and development of heifers of 

black-and-white and Simmental breeds in the 
conditions of the dairy farm "Kamyshenka" of 
Akmola region at the age of 6, 12, 18 months, 
with rationed feeding were studied.

The average daily gain in live weight of heifers 
on average in the herd in both breeds was 700 by 
6 months, by 12 months. - 610, 18 months - 500 g.

The exterior of the heifers corresponded, in 
terms of body type, to animals of the dairy type.
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Кесте 1 – Түрлі тұқымды қозылардың өсу динамикасы  
 

        Көрсеткіштер 
 
 

 
Шаруашылықтар 

 
 

Тұқым 

 
 

Жынысы 

 
Туылған 

кезде, 
кг 

Төрт айлығында 
 

Тірі 
салмағы, 

кг 

 
Абсолютті 

салмағы, кг 

 
Күнделікті  

өсу  салмағы, г 

«Ерасыл»  АБ х КГ еркек  5,42±0,08 44,95±0,70 39,53 329 
ұрғашы  4,68±0,08 43,90±0,76 39,22 327 

 «Алматы» ИФ х ЕМ еркек  4,88±0,08 37,10±0,60 35,22 293 
ұрғашы  4,72±0,07 34,16±0,56 29,44 245 

 «Калижан» ИФ х ЕМ еркек  4,84±0,07 33,42±0,49 28,58 238 
ұрғашы  4,59±0,07 32,47±0,50 27,88 232 

 «Сабырбек»   Суффольк 
х КМСП 

еркек  4,63±0,09 41,47±0,83 36,84 307 
ұрғашы  4,62±0,09 39,54±0,56 34,92 291 

 «Бала-Жайсан» КМСП х 
МШК 

еркек  4,50±0,06 35,36±0,52 30,86 257 
ұрғашы  4,24±0,06 34,93±0,53 30,69 256 

 

УДК 636.321.32/38 

ӘР ТҮРЛІ ГЕНОТИПТІ ҚОЗЫЛАРДЫҢ ТІРІ САЛМАҒЫНЫҢ 
ДИНАМИКАСЫ 

Асылбекова Э.Б., Абрамов К.Х., Жумадиллаева К.А., Мусаева Ж.М., Изкебаев Б.Б. 
 «Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми-зерттеу институты» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
Қ.У. Медеубеков атындағы «Қой шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» 

филиалы 
Мыңбаев ауылы, Жамбыл ауданы, Алматы облысы  

Түйінді сөздер: генотип, будан, салмақ, 
қозы, ет.

Кіріспе. Тірі салмақ маңызды белгі, бі-
рақ көптеген қой тұқымдарының негізгі 
сипаттамасы емес. Әр қой тұқымын өсіру 
кезінде оңтайлы тірі салмаққа ие жануарлар 
алынатынын есте ұстаған жөн, оларда осы 
тұқымның негізгі өнімділігінің жақсы көрінісі 
мен дамуына қол жеткізіледі: жүн, ет, елтірі 
немесе аралас бағытта, және де максималды 
салмаққа жету нізізгі мақсат болып та-
былмайды. Жануарлар көбінесе үлкен сал-
маққа баяу және үздіксіз өсу арқылы жетеді, 
ерте жетіліп және өсуін ерте аяқтайтындар- 
ға қарағанда[1] (С.В.Буйлов, 1981).

Тезжетілгіш (салмағы 30 кг асатын) будан 
қозыларды туылған жылы сою, олардан 
жоғары сапалы, әрі арзан ет алу мүмкіндігі 
осы саланың жұмысына оң әсер етеді. 

Ауыл шаруашылығында мал тұқымдарын 
жетілдіру мен жаңа тұқымдарды шығыру 
кезеңінде жүйелі және мақсатты іріктеу, 
оларға қойылған тұқымдық ерекшеліктеріне 
қарай жүргізіледі.

Маңызды белгілердің бірі олардың өсу 
қарқыны. Малдың өсу қарқыны олардың ерте 
жетілгіштігін, салмақ өсіру және ет өнімді-
лігін анықтайды.

Әдістер. Зерттеу жұмысы негізгі зоотех-
никалық әдістемелерді қолдану арқылы 
жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері. Алматы және Жамбыл 
облыстарындағы шаруашылықтарда әр түрлі 
қой тұқымдарынан туылған будан қозылар-
дың жаңа туылған, төрт айлық кезіндегі 
салмақтары анықталды (Кесте 1). 

«Ерасыл» шаруашылығында австралиялық 
аққой мен қазақтың қылшық жүнді қой тұ-
қымдарын (АБхКГ), «Калижан» мен «Алматы» 
шаруашылықтарында ильдефранс пен еттi 
меринос тұқымдарын (ИФхЕМ), «Сабырбек» 
шаруашылығында суффольк пен қазақтың ет- 
тi тезжетілгіш биязылау жүнді қой тұқымда-
рын (суффольк х КМСП), «Бала-Жайсан»  
шаруашылығында қазақтың еттi тезжетілгіш 
биязылау жүнді қойы мен қазақтың етті-жүн-
ді биязылау қой тұқымдарын (КМСП х МШК) 
будандастыру арқылы алған қозылардың өсіп-

Кесте 1 – Түрлі тұқымды қозылардың өсу динамикасы 
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жетілу көрсеткіштері зерттелді.  «Ерасыл» 
шаруашылығындағы будан қозылардың 
(АБхКГ) жаңа туылған кездегі салмағы еркек 
қозыларда 5,42 кг, ұрғашы қозыларда - 4,68 
кг екендігі анықталды. Қозылардың төрт 
айлығындағы тірілей салмағы 44,95-43,90 кг 
болып, күнделікті өсу салмағы 329 - 327 г, 
абсолютті салмағы 39,53 -39,2 кг сәйкестенді. 

«Алматы» мен «Калижан» шаруашылық-
тарында иль-де-франс х етті меринос қой-
ларынан алынған будан еркек қозылардың жа- 
ңа туылған кездегі салмағы 4,88 - 4,84 кг, ұр-
ғашы қозылардың салмағы 4,72 - 4,59 кг 
болды. Төрт айлық кезінде тірі салмағы, күн- 
делікті өсу қарқыны мен абсолютті сал-
мақтары бойынша бір генотипті екі шар-
уашылық қозыларын салыстырғанда ба-
сымдылық «Алматы» шаруашылығының қо-
зыларында болды. Еркек қозы салмағы 37,10 
кг, ұрғашы қозы салмағы 34,16 кг, абсолют- 
ті және күнделікті өсу салмақтары - 29,44-
28,58 кг және 293-245 г сәйкестенді. «Кали- 
жан» шар уашылығының қозылары осы көр-
сеткіштер бойынша - 33,42-32,47 кг, 28,58-27,88 
кг, 238-232 г сәйкес келді. 

«Сабырбек» шаруашылығының суффольк 
х қазақтың еттi тезжетілгіш биязылау жүнді 
қой тұқымдарынан алынған будан еркек жә-
не ұрғашы қозыларының салмағы 4,63-4,62 
килограмға сәйкестенді. Олар төрт айлық 
кезінде тірі салмағы бойынша 41,47-39,54 кг, 
абсолютті және күнделікті өсу салмақтары 
бойынша 41,47-34,92 кг, 307-291 г құрады. 

«Бала-Жайсан» шаруашылында қазақтың 
еттi тезжетілгіш биязылау жүнді қойы мен 
қазақтың етті-жүнді биязылау қой тұқым-
дарынан алынған будан еркек және ұрғашы 
қозылардын тірі салмағы 4,50-4,24 кг көрсет-
ті. Төрт айлық кезіндегі тірілей салмақтары 
35,36-34,93 кг, абсолютті және күнделікті өсу 
салмақтары 30,86-30,69 кг, 257-256 г сәйкес 
болды. 

Қорытынды
1. Әр түрлі генотипті қозылардың сал-

мағы, өсу қарқыны олардың тұқымы мен қай 
жерде өсу жағдайымен тығыз байланысты 
болды. 

2. Будандастыру нәтижесі австралиялық 
аққой мен қазақтың қылшық жүнді қойы-
ның қозыларында байқалды (Ерасыл ШҚ).  
Күнделікті өсу қарқыны 4 айлық қозыларда 
329-327 г болды. 

3. Сабырбек шаруашылығының қозы-
лары да (Суффольк х КМСП) қарқынды өсу 
салмағымен ерекшеленді, күнделікті өсу 
салмағы 4 айлығында 307-291 г құрады. 

4. Алматы шаруашылығы қозыларының 
(ИФхЕМ) күнделікті өсу салмағы 4 айлық-
тарында 293-245 г сәйкестенді. Мұнда еркек 
қозылар ерекшелік танытты. 

5. Қалижан шаруашылығының қозыла-
рының (ИФхЕМ) күнделікті өсу салмағы 
аса қарқынды болмағанмен (268-236 г), 
олар бірқалыптылық көрсетті. Бұл олардың 
негізінен бірінші тумалық аналықтардан 
алынғанымен байланысты. 

6. Бала-Жайсан шаруашылығының қо-
зыларының өсу қарқыны да жақсы болды, 
орташа тірі салмағы 4 айлық кезеңде 35,1 кг 
сәйкестенді. 

Резюме 
Статье приведены данные исследования 

роста и развития помесных ягнят получен-
ных при скрещиваний различных пород овец в 
Алматинской и Жамбылской областях.

Resume
The article presents research data on the 

growth and development of cross lambs obtained 
by crossing different breeds of sheep in Almaty 
and Zhambyl regions. 
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Аннотация: В статье приводятся данные 
убойных качеств племенных баранчиков но-
вой казахской мясной скороспелой полу-
тонкорунной породы овец в возрасте 3,5; 7,5 
и 9,0 месяцев.

Ключевые слова: казахская мясная ско-
роспелая полутонкорунная, убойная масса, 
среднесуточный прирост.

Введение. Для Казахстана, овцеводство 
было и остается традиционно важной отрас- 
лью животноводства. Для этого республика 
располагает большими потенциальными воз-
можностями, занимая 276,8 млн, га территории. 
Для обеспечения продовольственной безопас-
ности и производства основных продуктов 
питания, особенно мяса, в РК придается 
исключительно большое значение. 

В валовом производстве мяса баранина 
занимает значительный удельный вес (до 
15 и более процентов). Содержание белка в 
баранине примерно такое же как в свинине, 
а жира значительно меньше, чем в других 
видах мяса, что делает ее полезным и отно-
сительно диетическим пищевым продуктом 
в национальной кухне. В баранине содер-
жится достаточное количество полезных 
питательных веществ и микроэлементов, 
таких как –  йод, калий, железо, магний и 
витамины В-группы. По содержанию железа, 
мясо баранины превосходит все остальные 
виды мяса более чем на 30%. Поэтому оно 
рекомендуется к использованию в питании 
и для лечения анемии, улучшения состава 
крови. Баранина оказывает положительное 
влияние на работу пищеварительной системы 
человека. Это мясо часто включают в состав 
различных диет, поскольку бараний жир 
является легко усвояемым продуктом и 
не создает большую нагрузку на желудок. 
Лецитин баранины влияет на обмен веществ 
в организме и нормализует уровень холесте- 
рина [1,2]. 

Особую ценность для здорового питания 
представляет ягнятина,  которую в отличие 
от баранины, можно использовать в качестве 
детского и диетического питания. Его 
включают в рацион для желающих похудеть. 
Регулярно употребляющие в пищу ягнятину, 
как правило, увеличивают потенциальную 
продолжительность жизни, снижают риск 
атеросклероза. В ягнятине мало холестерола 
(на 1 кг – 15 мг %, в отличие от свинины – до 
126 мг %). 

Белка в массе ягненка столько же, как в 
говядине, свинине, а калорий и жира намного 
больше. К тому же в ягнятине больше каль ция, 
железа и фосфора. В связи с этим увеличе- 
ние производства молодой баранины и 
ягнятины является актуальной задачей в 
условиях рынка и для этого необходимо 
максимально использовать все имеющиеся 
резервы и источники. Ягнятина пользуется 
очень большим спросом, как в республике, так 
и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

В мировой практике специализированные 
мясные овцы занимают важные позиции, яв-
ляясь необходимым звеном в общей системе 
ведения овцеводства и используются как 
для чистопородного разведения, так и для 
скрещивания с целью получения скороспелых 
мясных ягнят. 

Материалы, методы и результаты иссле-
дований. Академиком В.А.Бальмонтом в 
1931 году была начаты исследования по 
созданию особого типа мясных скороспелых 
полутонкорунных овец в типе гемпшир [3]. 
Основной целью работы было создание но-
вой специализированной породы казахских 
мясных полутонкорунных овец с высокой 
скороспелостью, повышенной мясной и 
шерстной продуктивностью, разработка ме-
тодов и приемов ее совершенствования при 
разведении овец в специфических  природно-
климатических и кормовых условиях юго-
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востока Казахстана.  В 2016 г. комиссия МСХ 
РК провела апробацию казахской мясной 
скороспелой полутонкорунной породы 
овец и дала ей положительную оценку,  как 
инновационному достижению в овцеводстве.  

В развитии молодняка мясных овец важ-
ными периодами являются нагул и откорм, 
так как при этом наблюдается увеличение их 
живой массы и успешное развитие организма 
по всем параметрам роста. В этом проявляется 
свойство скороспелости мясных пород овец и 
возможность производства дешевой ягняти-
ны как за счет высокой их плодовитости (140-
160%) и высокого среднесуточного прироста 
массы тела от рождения до отбивки от маток, 
так и при нагуле и относительно умеренном 
откорме (0,3 кг конц. кормов).  Для изучения 
мясных качеств племенных баранчиков раз-
личного происхождения (КМСП – казахская 
мясная скороспелая полутонкорунная и – 1/4 
А Сф – четвертькровные по американскому 
суффольку), проведены контрольные их убои 
в возрасте 3,5 месяца после отбивки от маток 
и в 7,5 мес. после нагула и в 9,0 мес. после 
умеренного откорма. (таблица 1).

Скороспелость как чистопородных, так 
и поместных баранчиков довольно высокая. 

При отбивке от маток в возрасте 3,5 месяца 
их убойная масса составляет  17,9-19,1 кг, а 
убойный выход – 49,2-50,7%. Нагул на пастби-
ще дал относительно умеренные результаты. 
Убойная масса ягнят составила 23,4-24,7 кг, 
а убойный выход был достаточно высоким 
(50,1-51,2%). После умеренного откорма при 
скармливании 0,3 кг концкормов в течение 
45 дней получены следующие показатели: 
убойная масса 26,3-27,9 кг, а убойный выход 
– 50,2-51,6 кг. Полученные в опытах резуль-
таты по общему и среднесуточному прирос- 
ту живой массы племенных баранчиков 
наглядно просматриваются из таблицы 2.

Для мясных специализированных пород 
овец одним из главных показателей является 
их скороспелость при отбивке от маток и вы-
соким среднесуточный прирост считается при 
показателе 270 г. В нашем опыте он достигает 
уровня 300,9-311,4 г, что свидетельствует о 
высоких продуктивных показателях казахской 
мясной скороспелой полутонкорунной поро-
ды (КМСП) и довольно хороших показателях, 
полученных от помесей при прилитии крови 
американского суффолька (1/4 А Сф). 

Впервые в практике овцеводства страны, 
научно обоснована и практически  создана 

Таблица 1 –Убойные качества племенных баранчиковТаблица 1 –Убойные качества племенных баранчиков 
 

Происхождение Предубойная 
живая масса, кг 

Масса 
туши, кг 

Жир 
сырец, кг 

Убойная 
масса,кг 

Убойный 
выход,% 

В возрасте 3,5 мес, после отбивки 
КМСП 36,4 17,4 0,5 17,9 49,2 
1/4АСф 37,7 18,2 0,9 19,1 50,7 

В возрасте 7,5 мес, после нагула 
КМСП 46,7 22,1 1,3 23,4 50,1 
¼ АСф 48,2 23,1 1,6 24,7 51,2 

В возрасте 9,0 мес, после откорма (45дн) 
КМСП 52,4 24,7 1,6 26,3 50,2 
¼ АСф 54 26,0 1,9 27,9 51,6 

 
 
Таблица 2 – Общий и среднесуточный прирост живой массы племенных 

баранчиков после откорма. 
 

Происхождение Предубойная 
живая масса, 

кг 

Начальная 
живая 

масса, кг 

Общий 
прирост, 

кг 

Среднесуточный 
прирост, г 

В возрасте 3,5 мес 
КМСП 36,4 4,8 31,6 300,9 
¼ А Сф 37,7 5,0 32,7 311,4 

После нагула  - 7,5мес 
КМСП 46,7 35,0 11,7 111,4 
¼ А Сф 48,2 36,1 12,1 115,2 

После откорма – 9,0 мес. 
КМСП 52,4 46,7 5,7 127 
1/4А Сф 54,0 48,2 5,8 129 
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новая казахская мясная скороспелая полу-
тонкорунная порода овец в условиях засуш-
ливого и жаркого климата юго-востока Ка-
захстана. В специфических природно-кли-
матических и кормовых условиях казахские 
мясные скороспелые полутонкорунные овцы 
имеют феногенотипические отличия от других 
полутонкорунных пород овец бывшего Союза 
аналогичного направления продуктивности 
и сочетают в себе высокую скороспелость, 
плодовитость и оплату корма приростами, 
живой массы, проявляя при этом хорошую 
мясную и шерстную продуктивность. 

Түйін
Мақалада қазақтың етті-жүнді тез жетіл-

гіш  жаңа қой тұқымының 3,5 айлық, 7,5, 9,0 
айлық  асыл тұқымды еркек тоқтыларының 
сойыс сапасы жайлы  келтірілген. Тәжірибе 
нәтижелері қазақтың етті-жүнді тез жетілгіш  
жаңа қой тұқымының тезжетілгіштігі жоға-
ры екенің және  олардың қанын жаңарту үшін 
американдық суффольк қой тұқымының қа-
нын құю нәтижесінде  жақсы көрсеткіштерді 
көрсетті (1/4 A Сф)

                                                           
Summary

The article describes the slaughter qualities 
of pedigree rams for the new Kazakh meat early 
ripening semi-fine-carved sheep breed at the age 
of 3.5; 7.5 and 9.0 months.

The results of the experiment showed the 
high precocity of the rams of the Kazakh meat 
precocious half-fine-breed breed and good 
indicators obtained from the blood flow of the 
American suffolk (1/4 A Сf)
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Аннотация. В статье представлены резуль-
таты эксперимента лапароскопического осе- 
менения (ЛО) маток казахской мясной скоро-
спелой полутонкорунной породы (КМСП) 
замороженной спермой в двух хозяйствах 
Алматинской области. В контрольной группе 
эструс у овцематок выявляли с помощью ба-
ранов-пробников один раз в сутки вечером, а 
в экспериментальной группе – два раза в сут- 
 ки, утром и вечером.  Сделан предваритель-
ный вывод о том, что при ЛО овцематок 
замороженной спермой, двукратная выборка 

овцематок в охоте в течение суток не имеет 
преимущества по сравнению с однократной 
вечерней вы боркой.

Ключевые слова: искусственное осеме-
нение, лапароскопическое осеменение, вы-
борка овец, баран-пробник.

Для быстрого и значительного увеличения 
объемов производства в отрасли овцеводства 
республики и получения качественной про-
дукции, повышения производительности тру- 
да и сокращения производственных зат-
рат, возникает необходимость увеличе-
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ния поголовья овец современных высоко-
продуктивных пород, способных конкури-
ровать на международном рынке. По данным 
Комитета по статистике РК на 01.01.2018 
г. поголовье овец и коз в стране составило 
18,3 млн. голов [1], в том числе 2,375 млн. 
племенных овец или около 13% [2]. Поэтому 
в овцеводстве Казахстана одним из важных 
мероприятий, для успешного развития отрас-
ли является организация и проведение 100%-
ного охвата искусственным осеменением (ИО) 
овцематок в различных хозформированиях, 
в том числе лапароскопического осемене-
ния (ЛО) замороженной спермой от высоко-
продуктивных баранов с целью быстрого 
генетического улучшения стад, увеличения 
их продуктивности и рентабельности. ЛО 
позволяет быстрее получать большое коли-
чество потомков путем рационального и 
эффективного использования замороженной 
спермы особо ценных производителей. 

Результативность ЛО зависит от мно-
гих факторов, в том числе от качества, под-
вижности и выживаемости заморожено-
оттаянной спермы в половых путях самки, 
возраста овцематок, объема спермодозы, вре-
мени и кратности выборки овцематок в охо- 
те, времени осеменения.

Двукратная выборка овец в охоте утром 
и вечером в теченеие суток, их осеменение 
примерно через сутки после выявления 
первых признаков охоты, может увеличить 
оплодотворяемость овцематок после ЛО за-
мороженной спермой за счет установления 
более точного и близкого к овуляции времени 
осеменения. Двукратная выборка в сутки 
является более трудоемкой, чем однократ-
ная. Однако, если ее результативность будет 
достоверно выше, то ее можно использовать. 
Причем выбор в ее пользу будет решаться в 
зависимости от генетической ценности, ком-
мерческой стоимости замороженной спер мы, 
наличия времени, достаточности рабочего 
персонала и некоторых других факторов.

Материал и методы исследований. Ис-
следования выполнены на овцематках казах- 
ской мясной скороспелой полутонкорун- 
ной породы в хозяйстве Т.Мамед-Хасенова и 
КХ «Коктем» Алматинской области. 

В контрольной группе эструс у овцематок 
выявляли с помощью баранов-пробников один 
раз в сутки вечером, а в экспериментальной 
группе – два раза в сутки, утром и вечером. 

Затем овцы двух сравниваемых групп бы-
ли осеменены замороженной спермой бара- 
нов КМСП через 18-26 и 20-30 ч соответст-
венно после выявления у них охоты. 

Получение спермы у баранов-производи-
телей и ЛО овцематок выполняли согласно 
инструкции [3]. Сперму получали на искусст-
венную вагину, обеззараженную спиртовым 
тампоном. 

Криоконсервацию спермы в соломинках 
объемом 0,25 проводили в сосуде Дьюара 
MVE 20/20 в парах жидкого азота на высоте 5 
см над его поверхностью. 

Овцематок в охоте выбирали один 
раз в сутки вечером (контрольная группа) 
или два раза в сутки, утром и вечером 
(экспериментальная группа) с помощью ба-
ранов-пробников с подвязанными на препу-
ций фартуками. Отобранных овцематок фор- 
мировали в отдельную группу и после за-
вершения выборки перегоняли в пункт ИО. 

Замороженную сперму оттаивали в водя-
ной бане при температуре 37-39°С в течение 
20 секунд перед осеменением, оценивали под 
микроскопом ее подвижность и использовали 
в течение 30 минут.

Лапароскопическое осеменение (ЛО) замо-
роженной спермой проводили по методике 
Evans, Maxwell [4]. Перед операцией овец 
выдерживали на голодной диете не менее 12 
ч. Овцематку укладывали на операционный 
стол и фиксировали ее конечности. Внутримы-
шечно вводили антибиотик длительного и 
широкого спектра действия и подкожно 2%-
ный раствор новокаина для местной анесте- 
зии. Участок брюха перед выменем выстри- 
гали, мыли и дезинфицировали. Живот на- 
крывали чистой плотной прозрачной поли-
этиленовой или гелевой пленкой с круглым 
отверстием диаметром около 8 см так, чтобы 
отверстие располагалось над выстриженным 
участком брюха. 

При помощи скальпеля и троакара диа-
метром 10 мм делали первое отверстие в 
брюшной стенке в 3-4 см от переднего края 
вымени и в 3-4 см левее белой линии живота. 
Второе отверстие производили при помощи 
троакара диаметром 5 мм – симметрично пер-
вому отверстию с правой стороны от белой 
линии. При помощи лапароскопа, введенного 
в левое отверстие, в тазовую полость закачи-
вали углекислый газ, обследовали внутренние 
органы и отыскивали матку. С помощью пи-

петки Робертсона и аппликатора (Minitube, 
Germany) оттаянную сперму инъецировали в 
оба рога матки. 

Биометрическую обработку и анализ экс- 
периментальных данных выполняли по Пло-
хинскому [5], а также использовали пакет 
анализа данных ANOVA, Microsoft Excel 2010 
(Microsoft, Redmond, WA, USA).

Обсуждение результатов исследований. 
Как видно из данных таблицы 1, между 
группами не было обнаружено статистически 
достоверной разницы по доле объягнивших- 
ся овец после ЛО замороженной спермой 
(P>0,05) и по количеству ягнят, рожденных в 
расчете на одно ягнение (P>0,05): контроль-
ная группа – 32,5% (26/80) объягнившихся 
овцематок и 1,27 ягнят/ягнение и экспери-
ментальная группа – 32,0% (40/125) объяг-
нившихся овцематок и 1,25 ягнят/ягне- 
ние. Аналогичная картина наблюдалась по 
каждому хозяйству в отдельности. 

Анализ данных эксперимента показал, 
что двукратная в сутки выборка овец в охоте 
с последующим ЛО замороженной спермой 
через 20-30 ч после выявления охоты, по 
оплодотворяемости и многоплодности не 
имеет преимуществ по сравнению с одно-
кратной в сутки вечерней выборкой овец в 
охоте с последующим ЛО на следующий день. 

Заключение. Aybazov et al. [6] наблюдали 
более высокие показатели ягнения овцематок 
при выявлении половой охоты два раза в сутки 
и ЛО замороженной спермой через 12-18 ч 
после выборки. Однако в нашем эксперименте 

двукратная в сутки выборка овцематок в 
охоте не имела преимущества по сравнению 
с однократной вечерней. Отличие нашего 
эксперимента от эксперимента Aybazov et al. 
[6] заключается в том, что у них в контроль-
ной группе овцематок в охоте выбирали 
один раз в сутки утром, а у нас – один раз 
в сутки вечером. Этим отличием можно 
объяснить разницу в выводах относительно 
преимущества двукратной в сутки выборки 
маток охоте для последующего ЛО. В целом, 
нужно согласиться с заключением Evans and 
Maxwell [4], что двукратная в сутки выборка 
овец в охоте позволяет установить более уз- 
кий временной диапазон начала половой охо-
ты у овцематок для последующего назначе-
ния более точного времени осеменения. 
По-видимому, в отношении использования 
двукратной в сутки выборки овец в охоте 
при ЛО замороженной спермой, возникает 
необходимость проведения дополнительного 
исследования, чтобы аккумулировать боль-
шее количество наблюдений и затем на их 
основе сформулировать более достоверный и 
объективный вывод.

Работа выполнена в рамках программы 
«Разработка эффективных методов селек- 
ции по отраслям животноводства», по проек-
ту  «Разработка эффективных методов се- 
лекции в овцеводстве и козоводстве» и 
в соответствии тематическим планом 
НИР филиала «НИИ овцеводства им 
К.У.Медеубекова» ТОО «КазНИИ живот-
новодства и кормопроизводства»

Таблица 1. Результаты ягнения после лапароскопического осеменения замороженной 
спермой овец с естественной половой охотой, выявленной один раз в сутки вечером 

(контр. группа) или два раза в сутки утром и вечером (эксп. группа)

1 
 

Таблица 1. Результаты ягнения после лапароскопического осеменения 
замороженной спермой овец с естественной половой охотой, выявленной один раз 
в сутки вечером (контр. группа) или два раза в сутки утром и вечером (эксп. 
группа) 

 
Хозяйство Группа Осеменено 

овец 
Окотилось овец Рождено ягнят 

n % n на 
ягнение 

Мамед-Хасенов Т.  контр. 30 10 33,3 12 1,20 
  эксп. 65 21 32,3 26 1,24 

  всего: 95 31 32,6 38 1,23 
КХ «Коктем» контр. 50 16 32,0 21 1,31 

  эксп. 60 19 31,7 24 1,26 
  всего: 110 35 31,8 45 1,29 
Итого: контр. 80 26 32,5 33 1,27 

  эксп. 125 40 32,0 50 1,25 
  всего: 205 66 32,2 83 1,26 
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Түйін
Алматы облысының екі шаруашылығында 

мұздатылған ұрықпен Қазақтың етті тез 
жетілгіш жартылай биязы жүнді тұқымды 
(ҚЕТЖЖБЖ) аналықтарына лапароскопия- 
лық ұрықтандыру (ЛҰ) экспериментінің нә-
тижелері ұсынылды. Бақылау тобында (n=80) 
эструсты сынама қошқардың көмегімен тәу-
лігіне бір рет кешке, эксперименталдық топта 
(n=125) – тәулігіне екі рет, таңертең және кеш-
ке анықталды. Содан кейін қойлар ҚЕТЖЖБЖ 
қошқарларының мұздатылған ұрығымен 18-26 
және 20-30 сағаттан кейін ұрықтандырыл-
ды. Қоздаған қойдың саны (P>0,05) мен бір 
коздаған қойға тұған қозылардың санын 
шаққанда (P>0.05) статистикалық маңызды 
айырмашылық табылған жоқ: бақылау тобы 
32,5% (26/80) және 1,27 және эксперименттік 
тобы сәйкесінше 32,0% (40/125) және 1,25. 
Мұздатылған ұрықпен лапароскопиялық 
ұрықтандыруда тәулігіне екі рет күйлеген 
саулықтарды іріктеудің тәулігіне бір рет кеш-
кі іріктеумен салыстырғанда артықшылығы 
жоқ деген алдын ала қорытынды жасалды. 
Көптеген бақылауларға негізделген сенімді 
қорытынды жасау үшін қосымша зерттеулер 
қажет.

Abstract
Paper presents results of laparoscopic artificial 

insemination (LAI) of Kazakh semi-fine-wooled 
(KSFW) ewes with frozen semen in two farms 
of Almaty region. Oestrus was detected once 
daily in the evening in the control group (n=80), 
whereas in the experimental group (n=125) it was 

detected twice daily in the morning and in the 
evening. Then ewes were inseminated with frozen 
KSFW semen 18-26 and 20-30 hours post oestrus 
detection relatively. There were no statistically 
significant differences in the number of the lambed 
ewes (P>0,05) and number of the lambs born per 
lambing (P>0,05): control group – 32,5% (26/80) 
и 1,27 and experimental group – 32,0% (40/125) 
and 1,25 relatively. Preliminar conclusion was 
made that twice daily oestrus detection does 
not have any advantages in comparison with 
once daily evening oestrus detection for LAI 
with frozen semen and that additional research 
are needed for strong conclusion based on vast 
observation numbers.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы организации, техники и сроков про-
ведения искусственного осеменения, под- 
готовки баранов-производителей и маток 
к случному сезону, выборки маток в охоте 

период доходят до 500 г, они могут достигать 
живой массы тела 50 кг и более за 6 мес. Живая 
масса 12-месячной ярки колеблется от 60 до 
75 кг в зависимости от условий содержания. 
От каждой овцы настригают в среднем 5-6 
кг шерсти тониной 18-22 мкм. Овцы хорошо 
адаптируются к изменяющимся условиям 
среды. 

Овцы породы иль-де-франс (ИДФ) тоже 
относятся к мясо-шерстным породам овец. Они 
имеют отличные мясные формы: широкую 
голову, короткую, широкую шею, округлые 
ребра, хорошо обмускуленные ляжки.  Живая 
масса баранов в среднем составляет 100 
кг, маток – 65. Шерсть белая, однородная 
тониной 23-27 мкм. Настриг шерсти у баранов 
составляет 5-6 кг, маток – 4 кг. 

Австралийская белая (АБ) – это новая 
мясная порода овец, впервые представленная 
на выставке в г. Сидней в 2011 г. При ее 
выведении использовались только лучшие 
элитные особи четырех пород: белый дорпер, 
Ван-Руй, пол-дорсет и тексель. Овцы данной 
породы белой масти, крупные, тяжелые, 
без изъянов телосложения. Несмотря на 
крупное телосложение, животные мобильные 
с хорошей способностью пастьбы на дли-
тальные расстояния. Они рано созревают и 
имеют растянутый случной сезон. Шерстный 
покров состоит, в основном, из грубой шерс-
ти и пуха. Доля последнего увеличивается 
зимой. С наступлением весны и повышением 
температуры окружающей среды шерстный 
покров линяет. Масса ягнят, достигших 
возраста 3 месяца и старше очень хорошо 
конкурирует с ягнятами других мясных пород 
Австралии и достигает величиные 50-60 кг. 
При хороших условиях содержания годова- 
лые бараны достигают массы 115-120 кг, 
взрослые – 150-160 кг. 

Казахская курдючная грубошерстная по-
рода (ККГ) обладает уникальными качест-
вами,   позволяющими ей быть доминирую-
щей в Казахстане. К этим качествам относят-
ся крепкая конституция, крепкий хорошо 
развитый костяк, хорошая приспособленность 
к разведению в суровых условиях резко-
континентального климата Казахстана. Голова 
у них среднего размера, профиль ее прямой и 
слегка горбоносый. Большинство животных 
комолые. Шея средней длины, грудь широкая 
и глубокая. Спина прямая, крестец широкий 
и несколько спущенный. Курдюк большой, 

с помощью баранов  - пробников. Ра-
циональное использование наиболее прием-
лемых и рациональных  методов осемене-
ния в овцеводстве позволяет повысить чис-
ленность, продуктивность поголовья овец и 

рентабельность отрасли в целом.
Ключевые слова: овца, бараны-произво-

дители, сперма, цервикальные осеменение.
Введение. Важными задачами казахстан-

ского овцеводства являются обеспечение 
динамичного развития отрасли, увеличение 
объемов производства и повышение 
качества получаемой продукции, внедре-
ние и широкое использование новых 
технологий, а также генетическое улуч-
шение качества стад. Дальнейшее развитие 
овцеводства должно опираться на совре-
менные и прогрессивные технологии веде- 
ния отрасли в условиях различных хозфор-
мирований, целенаправленное использова-
ние генетического потенциала как отечес-
твенных, так и зарубежных пород овец, на 
основе создания им оптимальных условий 
содержания. 

Материалы, методы исследований. В 
исследовании овцематок породы етті мери- 
нос скрещивали с баранами пород доне ме- 
рино и иль-де-франс, а овцематок породы 
казахская курдючная грубошерстная с 
баранами породы австралийская белая. 

Овцы породы етті меринос (ЕМ) харак-
теризуются крупной величиной, широким 
туловищем, хорошо развитой носовой час-
тью головы, слегка горбоносы. Шея у них 
широкая, средней длины, без складчатости 
кожи. Грудь широкая и глубокая, ребра 
округлые, спина и задняя треть туловища 
хорошо обмускулены. Ляжки округлые, хо-
рошо заполнены. Конечности крепкие. Руно 
плотное, закрытое тониной 60-64 качества, 
жиропот белого цвета. На голове оброслость 
шерстью доходит до линии глаз, у задних ног 
– до скакательного сустава, передних – до 
запястья. Овцы характеризуются отличной 
приспособленностью к суровым условиям 
круглогодичного отгонно-пастбищного содер-
жания в зоне пустынь и полупустынь Юго-
Востока Республики Казахстан. Овцы круп- 
ные, широкотелые с хорошими мясны-
ми формами и высокой шерстной про-
дуктивностью.  

Овцы породы доне мерино (Dohne merino) 
относятся к мясо-шерстным породам овец и 
характеризуются отличной мясной и шерст-
ной продуктивностью, скороспелостью и вы-
со кой воспроизводительной способностью. 
Плодовитость маток составляет 130-150%. 
Среднесуточные привесы ягнят в молочный 
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подтянутый. Ноги длинные, крепкие, правиль-
но поставленные с твердыми, прочными ко-
пытами, приспособленными для тебеневки 
и перехода на дальние расстояния. Шерсть 
отличается резко выраженными крупными и 
средними косицами. Ость средней толщины 
и значительно выступает над пухом. Сухой и 
мертвый волос встречаются в незначительном 
количестве. Масть черная, бурая, рыжая, 
серая, реже белая. Овцы скороспелые, не-
прихотливые к кормам и водопою, способны 
использовать изреженный травостой пастбищ. 
Максимальная масса взрослых баранов и 
овцематок достигает до 100-150 кг, баранчиков 
и ярок при отбивке в возрасте 4 мес. – 60 и 50 
кг соответственно.

Метод цервикального осеменения (ЦО) 
позволяет более интенсивно использовать 
высокопродуктивных элитных производи-
телей и получать от одного барана до нес-
кольких сотен потомков в год. Кроме того, 
ЦО позволяет контролировать болезни, рас-
пространяющиеся половым путем, такие как 
бруцеллез, трихомоноз, хламидиоз и др. 

Много времени и труда занимают пе-

ремещения овцематок в пункт ИО и из него, 
в результате которых животные подвергают- 
ся стрессу. Нами предположено  в теплые 
сухие дни, когда температура воздуха на ули-
це выше 0° овцематок не загонять в пункт ИО, 
а осеменять их через окошко в двери пункта 
ИО. При таком подходе техник-осеменатор 
находится в помещении в условиях, отве-
чающих требованиям, предъявляемым к 
пунктам ИО. Данное исследование было 
проведено для изучения репродуктивных 
показателей овец после цервикального осе-
менения свежеполученной спермой.

Результаты и обсуждение исследований. 
Исследования были проведены на экспе-
риментальной базе ТОО «КазНИИЖиК» в 
Алматинской области на двух отарах овце-
маток породы ЕМ и на двух отарах овцема-
ток ККГ породы в КХ «Разахун» Жамбыл- 
с кой области. Сперму для ЦО получали от 
2 баранов  породы иль-де- франс, 1 барана 
породы доне мерино и 2 баранов породы 
австралийская белая.  

Выборку овец в охоте, получение и оценку 
качества спермы, двукратное цервикальное 
осеменение выполняли согласно инструкции 
[1]. Свежеполученную сперму разбавляли 
в соотношении 1:2 (сперма: раствор) раз-
бавителем, приготовленным по рецепту 
Платова [2]. Цервикальное осеменение вы-
полняли с помощью шприца-полуавтомата 
ЛЛТ-57-М, на корпус которого изолентой 
крепили фонарик. Общая доза разбавленный 
спермы 0,2 мл (0,1 мл + 0,1 мл для утреннего 
и вечернего осеменения) на одну голову 
овцематки через окно в двери пункта ИО 
размером 40 х 20 см (высота х ширина), 
сделанное на высоте примерно 30-40 см от 
пола (рис. 1).

Полученные экспериментальные данные 

Рис. 1. Цервикальное осеменение овец че-
рез окошко в двери пункта, КХ «Разахун»

были обработаны с помощью пакета анализа 
данных ANNOVA Microsoft Excel.

Как видно из данных таблицы 1, после ЦО 
овцематок были получены хорошие показа- 
тели ягнения овец. Так, всего из 1399 
осемененных овцематок в срок объягнилось 
1061 голов или в среднем 76,0% с колебания- 
ми по отарам от 59,0% до 84,0%. Всего 
родилось 1213 ягнят или в среднем по 114 
ягнят в расчете на 100 маток.

Результаты нашего эксперимента сог-
ласуются с результатами зарубежных и 
отечественных исследователей по исполь-
зованию ЦО свеже-разбавленной спермой 
[4]. В обширном производственном опыте 
Хабибуллина [5] после осеменения 11 тыс. 
овцематок. Их оплодотворяемость в сред- 
нем составила 72% с колебаниями по отарам 
от 61 до 82%.                

Заключение. Цервикальное осеменение 
овец свежеполученной спермой является эф-
фективным методом получения потомства 
от ценных баранов производителей. После 
цервикального осеменения 1399 овцематок 
объягнилось 1061 гол. или 76,0% и получено 
1213 ягнят, что составляет в среднем по 114 
рожденных ягнят на 100 объягнившихся 
овцематок. 

Осеменение через окошко в двери пункта 
искусственного осеменения сокращает зат-
раты труда и времени путем исключения из 
процесса перегона животных в пункт и из 
него, уменьшает объем стресса, оказываемого 
на овцематок в процессе этапов осеменении, и 
тем самым повышает их оплодотворяемость, 
сокращает время, необходимое для ежеднев-
ной уборки и наведения порядка в  пункта ИО. 
Этот метод рекомендуется к использованию в 
южных регионах Республики Казахстан при 
температуре окружающей среды выше 0°С. 

Резюме
В статье рассматриваются вопросы орга-

низации, техники и  сроков проведения ис-
кусственного осеменения, подготовки ба-
ранов-производителей и маток к случному 
сезону, выборки маток в охоте с помощью 
баранов пробников. Рациональное использо-
вание наиболее приемлемых методов осеме-
нения в овцеводстве позволит повысить про-
дуктивность поголовья и рентабельность от-
расли в целом. Исследования проводилось 
в Алматинской и Жамбылской областях 

в КХ «Разахун» и в экспериментальном 
крестьянском хозяйстве ТОО «КазНИИЖиК» 
Цервикальное осеменение выполняли сог-
ласно инструкции Цервикальное осеменение 
разведенным семенем австралийских белых 
баранов и  австралийской породы Доне и Иль- 
де франс производилось через окно две-
ри пункта и юрте при помощи шприц-
полуавтомата и фонарика, прикрепленного 
к его корпусу. Всего осеменено 1399 оп-
лодотворенных овец (76,0%) или 1213 ро-
дившихся ягнят или 114 ягнят на 100 маток.

Түйіндеме
Мақалада қолдан ұрықтандыруды ұйым- 

дастыру, оны жүргізудің техникасы, мерзім-
дері, аталық қошқарлар мен аналықтарды 
шағылыстыру маусымына да йындау,  тексер- 
гіш - қошқарлардың көмегімен күйлеген 
саулықтарды іріктеу мәселелері қарасты-
рылған. Қой шаруашылығында ұрықтан-
дырудың қолайлы әдістерін ұтымды пай-
далану мал басының өнімділігін және жалпы 
саланың рентабельділігін арттыруға мүм-
кіндік береді. Зерттеу жұмыстары Алматы 
және Жамбыл облыстарында «Разахун» 
ШҚ және «ҚазМШжЖӨҒЗИ» ЖШС-нің 
тәжірибелі шаруа қожалығында жүргізілді. 
Қойды қолдан ұрықтандыру, нұсқаулыққа 
сәйкес жүргізілді. Австралиялық ақ қошқар  
қой тұқымы, Доне мерино мен Иль –де - 
франс тұқымдарының сұйылтылған ұрығы-
мен цервикалды ұрықтандыруды киіз үй 
ішінде және ұрықтандыру пунктінің есігінде-
гі терезесі арқылы жартылай шприц-автомат 
және оның корпусына бекітілген фонариктың 
көмегімен жүргізілді. Барлығы 1399 қой 
ұрықтандырылған (76,0%). 1213 қозы  немесе 
100 аналыққа  шаққанда 114 қозы туылды.

Summary
The article  with the issues of organization, 

technique and timing of artificial insemination, 
preparation of brood rams and ewes for the 
breeding season, sampling of ewes in the 
hunt using test rams. Rational use of the most 
acceptable methods of insemination in sheep 
breeding will increase the productivity of the 
livestock and the profitability of the industry 
as a whole. The studies were carried out in 
the Almaty and Zhambyl regions in the farm 
“Razakhun” and in the experimental farm of 
the LLP “Kazakh SRI  of animal husbandry and 

Таблица 1. Показатели ягнения овец пород еттi меринос (ЕМ) и казахская курдючная 
грубошерстная (ККГ) после цервикального осеменения свеже-разбавленной спермой 

 
 

Рис. 1. Цервикальное осеменение овец через окошко в двери пункта, КХ 
«Разахун» 

 
 
Таблица 1. Показатели ягнения овец пород еттi меринос (ЕМ) и казахская 

курдючная грубошерстная (ККГ) после цервикального осеменения свеже-
разбавленной спермой  

 
 

Номер 
отары 

 
Порода овцематки 

 
Осеменено 

овец 

Окотилось овец Родилось ягнят 

n % всего на 100 
маток 

1 ЕМ  312 262 84,0 291 111 

2 ЕМ 265 157 59,0 170 108 

3 ККГ 413 339 82,0 414 122 

4 ККГ 409 303 74,0 338 112 

5 Всего: 1399 1061 76,0 1213 114 
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forage production”. Cervical insemination was 
performed according to the instructions using a 
semi-automatic syringe and a flashlight attached 
to its body. A total of 1399 fertilized sheep 
(76.0%) or 1213 born lambs or 114 lambs per 
100 queens were inseminated.
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косметических изделий. Данный продукт 
обладает важными целебными свойствами 
при лечении легочных, желудочных и неко-
торых других заболеваний. Дальнейшая по-
пуляризация данного продукта, создание 
условий для обеспечения его доступности 
населению не только нашей страны, но и 
стран, в которых он активно потребляется: 
(Китай, Монголия, Кыргызстан, Россия, 
Турция и т.д.) позволит расширить рынок его 
сбыта и будет способствовать развитию 
предпринимательства в коневодческой 
отрасли. 

Главная задача состоит в увеличении 
молочной продуктивности кобыл как завод-
ских, так и местных пород. Эта проблема в 
определенной степени может быть решена не 
только селекционно-племенной работой, но и 
путем рсовершенствования приемов и мето- 
дов стимуляции молочной продуктивности 
кобыл с использованием современных тех- 
нологий производства кобыльего молока. 
Производство кобыльего молока и кумы-
са в Казахстане требует проведения иссле-
дований, разработок, связанных с техноло-
гией производства и организации кумысных 
ферм и решения ряда вопросов, в целях 
эффективного управления молочным коне-
водством. В этом русле Казахстану необхо-
димо более эффективно использовать свои 
имеющиеся традиционные преимущества 
в производстве экологически чистой и лечеб-
но предназначенной  продукции.

Материалы и методы исследования. 
Исследования проводились в базовых 
хозяйствах ТОО «Каратомар» Северо-Казах-
станской с мугалжарской породой, в К/Х 
«Олжа» Кызылординской и «Сеним» в Ка-
рагандинской областях с казахской породой 
лошадей типа жабе, с учетом деятельности 
хозяйств, состояния кормовой базы, уровня 
продуктивности кобыл и рационального ис-
пользования пастбищ.  

В процессе исследований уточнялись 
размеры технологического оборудования 
(раскол, доильная площадка, навес) и под-
бор шумоизоляционного материала. При 
формировании опытных групп отобраны 20 
голов кобыл по типичности телосложения, 
породности, линейным промерам и живой 
массе. Доение кобыл проводили через месяц 
после их выжеребки. Молочность кобыл 
определялась методом контрольных удоев, 

два раза в месяц в течении двух смежных дней 
в начале, середине и конце лактационного 
периода по формуле И.А. Сайгина [1].

Для изучени химического состава и свой-
ств молока подопытных кобыл разных пород 
были исследованы взятые пробы от каждого 
животного. Проводилось определение содер-
жания жира по методике согласно ГОСТ 
5867-90 [2-С.11], кислотности – по ГОСТ 
3624-92[3-С.19],  сахарозы и глюкозы – по 
ГОСТ Р 51258-99 [4-С.8], соблюдались пра-
вила приемки удоя молока, методы отбора 
средних проб и подготовка проб к анализу 
по ГОСТ 26809-86 [5-С.10]. Исследования 
химического состава молока проводились в 
лаборатории ТОО «КазНИИЖиК» на обо-
рудовании Milkoscan FT+ и Fossomatic FT+.  
Экономическая эффективность производ ства 
молока определялась подсчетом всех затрат на 
содержание кобыл, процесс дойки, выручки, 
полученной от реализации продукции, с 
определением уровня рентабельности. 

Все экспериментальные данные обработа-
ны биометрически по А.Н.Плохинскому [6]. 

Научно-исследовательская работа прово-
дилась по научно-технической программе: 
«Разработка интенсивных технологий по от- 
раслям животноводства». По проекту: «Разра-
ботка эффективных технологий в отрасли 
продуктивного коневодства» (О. 0749).

Результаты и их обсуждение.  Исследова-
ния проведены  в базовых хозяйствах, с вне- 
дрением элементов модельной фермы, в 
основе которой учтены концентрация пого- 
ловья кобыл и специализация ферм в ус-
ловиях непрерывного производства про-
дукции. В базовых хозяйствах исследованы 
и установлены основные размеры ферм по 
производству кобыльего молока при наличии 
20 голов дойных кобыл. В проекте было 
предусмотрено доение кобыл на доильных 
площадках в сезонной ферме. В базовом 
хозяйствах доильную площадку устроили в 
распределительной секции баз. Самым удоб-
ным для эксплуацатации, во время дойки, 
оказалось использование одновременно 6-ти 
доильных станков, расположенных последо-
вательно, т.е. один за другим. Параметры 
площадки доильных станков были следую-
щие: для казахских кобыл типа жабе общая 
длина 12,6 м (по 2,10 м), ширина 0,65 м, 
высота 1,70 метра и для кобыл мугалжарской 
породы длина 12,6 м, отличия в ширине до 

Аннотация. Основной задачей разработ ки 
модели управления производственным про-
цессом является перевод производственного 
процесса, при производстве кобыльего мо- 
лока, на интенсивные формы развития, при 
которых темпы роста производств продук-
ции должны опережать рост затрат на ее 
получение. 

Разработанная модель эффективного уп-
равления производственным процессом про-
изводства кобыльего молока, с внедрением 
новых элементов в технологии, повышает 
экономическую устойчивость базовых хо-
зяйств, улучшает способы и условия доения, 
кормления и содержания кобыл, а также  
увеличивает их молочную продуктивность. 
Разработаны и установлены основные 
пара метры доильной площадки по произ-
водству кобыльего молока на 20 голов. В 
наших исследованиях в каждом базовом 
хозяйстве доильную площадку устроили 

в распределительной секции баз. Самым 
удобным для дойки оказалась   установка 6-ти 
доильных станков последовательно, т.е. один 
за другим. Параметры доильных станков тако-
вы: общая длина 12,6 м (по 2,10 м), ширина для 
казахских кобыл - 0,65 м, высота 1,70 метра, а 
для кобыл мугалжарской породы – длина 12,6 
м, ширина до 0,75 м и высота до 1,8-2 метра. 

Ключевые слова: порода, технология, 
модель, продуктивность, молочность.

Введение. Казахстан –  страна с огромным 
потенциалом развития табунного коневодст-
ва. Исключительно важное значение для ка-
захстанского продуктивного коневодства рес-
публики имеют мугалжарская и  кушумская 
породы, а также казахские лошади типа жабе. 

Одним из основных продуктов коневодст-
ва является кобылье молоко  - основное и 
незаменимое сырье для изготовления кумыса, 
а также производства специализированных 
продуктов детского питания и парфюмерных, 
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0,75 м и в высоте до 1,8-2 метра. Станкы были 
изготовлены из круглых металлических труб 
(диагональ 80 мм), на входе и выходе стаков 
были оборудованы навесные двери. Каждый 
станок был снабжен подвижной кормушкой для 
концентратов или комбикорма, укрепленной 
металлическим штырем на одной из балок. 
Кормушка вращалась с содержимым в сторо- 
ну станка и обратно. С левой стороны пло- 
щадки была проложена бетонированная до- 
рожка для передвижения доильного агре-
гата. Работа на кумысной ферме является тру-
доемкой и сложной, требующей определен-
ных навыков и знаний. При машинном дое-
нии, когда нагрузка на дояра значительно 
возрастает, организация труда приобретает 

особое значение. В наших базовых хозяйст-
вах группу дойных кобыл в количестве 20 
голов обслуживали два работника. В ба-
зовых хозяйствах все поголовье лошадей в 
течение всего года находились на пастбищах. 
Установлено, что правильно организованный 
выпас, в дневное время между дойками, 
обеспечивает повышение продуктивности 
молочных  кобыл. 

Организация процесса доения кобыл в 
разных регионах Казахстана имеет различия в 
днях и месяцах. В К/Х «Олжа» Кызылординс-
кой области процесс доения кобыл начат 15 
мая,  в К/Х «Сеним» Карагандинской облас-
ти – 20 мая, а в ТОО «Каратомар» Северо-
Казахстанской области – 25 мая 2019 года. 

Велся учёт молочной продуктивности дой- 
ных кобыл по среднесуточному удою в воз-
растном аспекте. В таблице 1 приводены по-
казатели среднесуточного удоя подопытных  
кобыл в разрезе хозяйств в зонах разведения.

Из данных таблицы 1 видно, что самыми 
продуктивными по молочной продуктив- 
ности оказались 6 летние взрослые конемат-
ки. Во всех группах продуктивность 4-летних 
кобыл оказалась меньшей. На наш взгляд, 
это связано с тем, что кобылы только в 
этом возрасте начали продуцировать. В 
последующих лактациях, молочная продук-
тивность кобыл возрастала. Молочная про-
дуктивность кобыл в хозяйстве южной зоны 
оказалась несколько ниже, чем у кобыл из 
центрального и северного регионов Казах-
стана, что можно объяснить природно-
климатическими условиями Кызылордин-
ской области, где находится кумысная фер- 
ма К/Х «Олжа». Урожайность пастбища дан-
ного хозяйства в среднем составила 1,2-1,4 ц/
га.  

По результатам химического анализа на-
турального кобыльего молока, между срав-
ниваемыми подопытными дойными ко-
былами, заметных различий в породном ас-
пекте и   регионам разведения не отмечено. 
Химический состав кобыльего молока в 
среднем колеблется в следующих пределах: 
жир – 1,02-1,76%; протеин – 1,08-1,67; 
лактоза – 6,49-8,42; сухое вещество – 8,03-
9,08; СОМО – 8,11-9,13%. При исследованиях 
кобылье молоко соответствовало требова- 
ниям стандарта СТ РК 1005-98. 

В таблице 2 приведены фактические по-
казатели производства кумыса в условиях 
базовых хозяйств, расположенных в разных 
зонах Казахстана. Большее количество   молока 
за лактацию произведено в К/Х «Сеним» - 
15132 кг и ТОО «Каратомар»  - 14412 кг, тогда 
как в К/Х «Олжа» этот показатель составил 
9758 кг. Произведенное кобылье молоко 
обычно реализуется в предах  95 до 99% в 
виде кумыса. Реализационная цена кумыса, в 
зависимости от региона Казахстана и спроса 
населения на этот продукт разная, и колеб-
лется от 600 до 800 тенге за литр.

На основании проявленной молочной про-
дуктивности кобыл и реализации готовой 
продукции в виде кумыса, рассчитана 
экономическая эффективность производства 
на фермах. При определении общей себе-
стоимости продукции были учтены факти-
ческие затраты на корма, ГСМ, оплату труда 
двух работников на каждой ферме. При этом 
в трех базовых хозяйствах оплата работ- 
ников принята одинаковой.

В зависимости от зоны разведения лоша-
дей уровень рентабельности производства 
ко быльего молока в базовых хозяйствах был 
разным: в ТОО «Каратомар» он составил 268,8%, 
К/Х «Сеним» - 201,9% и К/Х «Олжа» - 84,5%. 
Такое колебание в показателях рентабель-
ности продукции объясняется различиями в 
объемах реализованного кобыльего молока 
и кумыса. Выручка от реализации кумыса 
зависит от времени производства, сезонна 
го да и реализационной цены. При производ-
стве кобыльего молока в модельной кумыс-

Таблица 1 – Среднесуточный удой подопытных кобыл разных возрастов в летний 
период в базовых хозяйствах

Таблица 1 – Среднесуточный удой подопытных кобыл разных возрастов в летний 
период в базовых хозяйствах 

 
Базовое хозяйство К/Х «Сеним» Карагандинской области 

Возраст 4-х лет 5 лет  6 лет  7 лет  8 лет Среднее по 
группе 

Товарный 
удой 

5,5±0,21 6,5±0,53 6,7±0,22 6,3±0,20 5,7±0,57 6,14±0,23 

ТОО «Каратомар» Северо-Казахстанской области 
Товарный  

удой 
5,7±0,32 6,7±0,51 7,2±0,27 6,6±0,50 6,2±0,62 6,48±0,25 

К/Х «Олжа» Кызылординской области 
Товарный 

удой 
3,8±0,24 4,2±0,23 4,5±0,22 4,5±0,58 4,3±0,41 4,26±0,13 

 
 

Таблица 2 – Фактические показатели производства и реализации кумыса по месяцам 
лактации 

 
К/Х «Сеним» Карагандинской области 

Показатели V VI VII VIII IX X Всего 
Пр-во, кг 1210 3900 3968 3534 2520 - 15132 
Товарность, % 98,0 98,5 98,6 96,5 96,0 - 97,5 
Реал-ция, кг 1186 3842 3912 3393 2419 - 14752 
Цена, тг/кг 700 700 700 700 700 - - 
Выручка, тыс.тг 830,2 2689,4 2738,4 2375,1 1693,3 - 10326,4 

ТОО «Каратомар» Северо-Казахстанской области 
Пр-во, кг 684 4020 3720 3348 2640 - 14412 
Товарность, % 99,0 99,0 97,0 97,0 97,0 - 97,6 
Реал-ция, кг 677 3980 3608 3247 2561 - 14073 
Цена, тг/кг 800 800 800 800 800 - - 
Выручка, тыс.тг 541,6 3184,0 2886,4 2597,6 2048,8 - 11258,4 

К/Х «Олжа» Кызылординской области 
Пр-во, кг 1152 2520 2480 2046 1560 - 9758 
Товарность, % 97,0 97,0 97,0 96,0 95,0 - 96,5 
Реал-ция, кг 1117 2444 2406 1964 1482 - 9413 
Цена, тг/кг 600 600 600 600 600 - - 
Выручка, тыс.тг 670,2 1466,4 1443,6 1178,4 889,2 - 5647,8 
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Таблица 3 – Экономические показатели производства и реализации кумыса в 
опытных хозяйствах

Таблица 3 – Экономические показатели производства и реализации кумыса в опытных 
хозяйствах 

 
 

Показатель 
 

Единица 
измерения 

Хозяйства 
К/Х 

«Олжа» 
К/Х 

«Сеним» 
ТОО 

«Каратомар» 
Надоено товарного молока за 
лактацию 

кг 9758 15132 14412 

Себестоимость 1 л кобыльего 
молока 

тенге 313,7 226,0 211,8 

Общая себестоимость, тыс тенге 3061,3 3420,1 3052,5 
Закупочная цена 1 л кобыльего 
молока 

тенге 600,0 700,0 800,0 

Реализовано кг 9413 14752 14073 
Выручка, тыс. тенге 5647,8 10326,4 11258,4 
Прибыль, тыс. тенге 2586,5 6906,3 8205,8 
Рентабельность % 84,5 201,9 268,8 
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ной ферме основное внимание было уделено 
на снижение трудозатрат и капиталовложе-
ний, рациональное использование кормовой 
базы и организацию пастбищеоборота, на 
усовершенствование эксплуатации доильных 
станков и оборудования. 

Обсуждение результатов исследований. 
Внедрённые элементы и совершенствование 
оборудования в модельной ферме создают 
благоприятные условия для производства 
кобыльего молока (раскол, доильная площад-
ка, навес, шумоизоляционные материалы). В 
опытных хозяйствах определены основные 
размеры доильных площадок по производству 
кобыльего молока на 20 голов. Оптимальным 
вариантом, во время дойки, оказалось после-
довательное размещение 6-ти доильных 
станков, одиного за другим. Установлены 
следующие параметры доильных станков: 
для казахских кобыл – общая длина 12,6 м 
(по 2,10 м), ширина 0,65 м, высота 1,70 метра; 
для кобыл мугалжарской породы длина 12,6 
м,  ширина до 0,75 м и высота до 1,8-2 метра. 
Все проведенные преобразования заметно 
уменьшили у кабыл проявление стресс фак-
торов, что оказало положительное влияние на  
их молочную продуктивность и отразилось 
на производительности труда работников 
сферы. Выручка от реализации молока и ку-
мыса по казахским кобылам типа жабе в к/х 
«Олжа» составила 5647,8 тыс. тенге, при 
рентабельности 84,5%, в к/х «Сеним» – 10326,4 
тыс. тенге при рентабельности 201,9% и по 
мугалжарской породе в ТОО «Каратомар» – 
11258,4 тыс. тенг, при рентабельности 268,8%. 

Түйін
Қазақстанның әр түрлі аймақтарында 

бие сүтін өндіру процесін тиімді басқару 
үшін модель жасалды. Енгізілген модель 
элементтері бие сүтін өндіруге қолайлы жағ-
дай жасайды (өткел, сауу алаңы, бастырма, 
дыбыс өткізбейтін материалдар). Базалық 
шаруашылықтарда 20 басқа арналған бие сү-
тін өндіру фермаларының негізгі өлшемдері 
құрылды. Біздің зерттеуімізде әрбір сайлы 
шаруашылықтарда сауын алаңдары әрбір бө-
лімнен тұратындай етіп дайындалды. Уақыт 
бойынша ең ыңғайлысы 6 сауын станоктар- 
дан тұратын алаң болды. Сауын станокта- 
рының өлшемдері мынадай: жалпы ұзынды- 
ғы 12,6 м (2,10 м-ден), ені қазақы биелер үшін 
0,65 м, биіктігі 1,70 м және мұғалжар тұқымы-

ның биелері үшін ұзындығы осы өлшеммен 
қала ды, ал ені 0,75 м және биіктігі 1,8-2,0 м-ге 
дейін болды. Сонымен, бие сүтін өндіруде 
өндірістік процесті тиімді басқару моделін 
жасау кезінде ұйымдастыру, жоспарлау, азық-
тандыру, өсіру, өндіріс процесінің элементтері 
ескеріліп, өндіріс тиімділігі өндірістік цикл-
ге тікелей байланысты нақты шығындар бо-
йынша анықталды.

Resume
For the first time, a model was developed for the 

effective management of the production  of mare’s 
milk in various regions of Kazakhstan. The introduced 
model elements create favorable conditions for the 
production of mare’s milk (split, milking platform, 
canopy, noise insulation materials). In basic farms, 
the basic sizes of mare milk farms for 20 animals 
were established. In the base farm, a milking platform 
was arranged in the distribution section of the base. It 
turned out to be the most convenient milking time for 
6 milking machines i.e. in sequence. The dimensions 
of the milking machines are as follows: the total 
length is 12.6 m (2.10 m each), the width for Kazakh 
mares is 0.65 m, the height is 1.70 meters and for 
mares of the Mugalzhar breed the length remains the 
same, and the width is up to 0.75 m and the height up 
to 1.8-2 meters. Thus, when developing a model for 
the effective management of the production process 
in the production of mare’s milk, the elements of 
organization, planning, reproduction, feeding, 
breeding, the production process were taken into 
account and economic efficiency was determined 
at the actual costs directly related to the production 
cycle.
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Аннотация. В статье представле- 
ны результаты исследования по использо-
ванию минеральных и витаминных добавок, 
полученных из вторичных продуктов вино-
градной промышленности, на рост и развитие 
молодняка карабаирской породы лошадей.  
Важное значение имеет изучение потребнос-
ти карабаирской породы лошадей в минераль-
ных добавках и витаминах, восполнение их 
натуральными биологически активными до-
бавками, определение норм скармливания и 
изучение влияния нетрадиционных биологи-
чески активных добавок на рост и развитие 
молодняка лошадей карабаирской породы. 

Ключевые слова: карабаир, кормление, 
биологически активные добавки, выжимка, 
виноградная мука, технология, продуктив-
ность, живая масса, рост, развитие.

Введение. Проблема кормопроизводства 
является одной из ключевых факторов разви-
тия животноводства. Результаты кормления 
неразрывно связаны с питательной ценнос-
тью основных питательных веществ рациона 
кормления. Потребление питательных ве-
ществ зависит от ряда факторов: стадии 
развития растений, их химического состава, 
свойств почвы, изучения поедания  животны-
ми определенных видов растений, а также 
сообщества растений на пастбищах, содер-
жания в них, макро- и микроэлементов  и 
витаминов.

Учёными И.Н.Нечаевым (1975), А.И.Иман-
галиевым (1997), С.Рзабаевым (2003), 
Н.А.Кикебаевым (1992), Д.Холмирзаевым 
(1996), А.А.Нурматовым (2004) были прове-
дены исследования по росту и развитию 
молодняка карабаирской породы лошадей 
в Центральной Азии. По их данным, рост и 
развитие молодняка этой породы в разные 
периоды выращивания неодинаковы. Высо-
кая скорость роста отмечена от рождения 
до 6 месяцев. Установлено, что темпы роста 
молодняка лошадей замедляются с увеличе-
нием возраста молодняка, особенно когда их 

отнимают от матерей и содержат в стойло- 
вых условиях до весны. Наблюдения пока- 
зали, что суточный прирост жеребят до 6 
месяцев может достигать от 0,7 до 2,0 кг.

При кормлении молодняка важно учиты-
вать законы их роста и развития в возрастные 
периоды. Темпы роста и развития молодняка 
лошадей у разных пород разные. Замечено, что 
минералы, особенно кальций и фосфор долж- 
ны  быть достаточными для формирования 
опорно-двигательного аппарата лошадей, и в 
рационе они должны быть в соотношении 1: 
1 или 1: 0,75. Также важно учитывать потреб-
ность молодняка лошадей в витаминах: A (ре-
тинол), D (кальциферол), E (токоферол), В1 
(тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (пантотеновая 
кислота), В4 (холин), РР (ниацин), В6 (пири-
доксин), В12 (цианокобаламин), Вс (фолиевая 
кислота).

По наблюдениям Р.Б. Самибекова (2000), 
рост молодняка лошадей связан с кратнос- 
тью их кормления. Более эффективно кор-
мить их 3 раза в день. Исследователь пришел 
к выводу, что кратность кормления также 
зависит от климатических условий. В жар- 
кий период времени следует жеребят кор- 
мить 4 раза в день.

Таким образом, согласно проведённым 
исследованиям, одним из основных факто- 
ров, влияющих на формирование мясной про-
дук тивности молодняка лошадей, является 
их рациональное питание, с учетом породной 
принадлежности, возрастного периода и ус- 
ло вий содержания. Эти факторы кормление 
мо лодняка лошадей важны для формирова- 
ния их мясной продуктивности.

Материалы и методика исследований. 
Исследования проводились в военном коне-
водческом хозяйстве “Карабаир” Джизакской 
области Шароф Рашидовского района. В хо-
зяйстве содержится более 250 лошадей, в том 
числе 82 голов молодняка, которых зимой 
содержат в конюшне, а с весны до осени – на 
пастбищах.

Животноводство и воспроизводство Кормление животных
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Цель исследования - изучить влияние 
нетрадиционных биологически активных до-
бавок на рост и развитие молодняка кара-
баирской породы лошадей.

Задачи исследования: 
- производство опытной партии мине-

рально-витаминных добавок из вторичных 
продуктов виноградного производства; 

- использование нетрадиционных мине-
ральных и витаминных добавок из вторич-
ных продуктов виноградной промышленнос-
ти в рационе молодняка и разработка норм их  
введения;

- изучение влияния минеральных и вита-
минных добавок на рост и развитие лошадей.

Предметом исследований являлся молод- 
няк карабаирской породы, который раздели-
ли на три группы. Для двух опытных и 
контрольной групп были отобраны 24 голо- 
вы жеребят по 8 голов в каждой методом 
парных аналогов. Контрольная группа полу-
чала хозяйственный (основной) рацион, I 
опытная получала дополнительно к основ-
ному рациону 200 г биологически активной 
добавки, II опытная группа - 400 г.

Рост и развитие молодняка контролиро-
вали в 6-12, 18-24-месячном возрасте. Живую 
массу определяли взвешиванием. Изучались 
основные промеры тела: высота в холке, 
косая длина туловища, обхват груди, обхват 
пясти и на их основе рассчитывались индек- 
сы тела. Клинические  показатели (температу-
ра тела, частота пульса, дыхание) изучались на 
молодняке (n=3) по методике Е.А. Арзуманяна 
(1957). Гематологические и биохимические 

показатели крови (n=3) определяли в лейко-
цитарной и эритроцитарной камере Горяева, 
гемоглобин методом Сали. На основании 
полученных результатов исследований аб-
солютный прирост массы тела жеребят опре-
деляли по формуле В.И. Федорова (1973). 
Относительный прирост молодняка изучался 
по формуле С.Т.Броуди (1945).

Результаты исследований. Отжатые от-
ходы производства виноградного вина – это 
вторичный сырьевой ресурс, очень богатый 
биологически активными веществами. В ви- 
ноградном соке содержится более 150 биоло-
гически активных веществ. На 73 предприя- 
тиях «Узвинсаноат-холдинга» перерабаты-
вается более 120 тысяч тонн винограда, пос- 
ле чего остается более 10 000 тонн виноград-
ной выжимки. Использование таких отходов 
в качестве биологически активной добавки к 
рациону животных в животноводстве имеет 
большое практическое значение. 

Сушка виноградной выжимки до 8-10% 
позволяет производить виноградную муку 
и богатые микроэлементами минералы в 
составе биологически активных добавок. В 
лабораторных экспериментах процесс сме- 
шивания ингредиентов проводился в щетин-
ных смесителях. В производственых усло- 
виях смешивание биологически активных 
добавок проводили с помощью двухшнеко-
вого смесителя. Выжимку винограда (ШУТ) 
быстро просушивали, чтобы он не потерял 
свои биологически ценные качества в ре-
зультате спиртового брожения. Виноградная 
мука, полученная путем измельчения суше- 

Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов рациона подопытными 
животными, %

 
 
 
 
 
 

Коэффициент переваримости питательных веществ кормов рациона 
подопытными животными, % 

 

т/р Тавро Пол  Сухое 
вещество 

Органичес- 
кие вещества Протеин Жир  АЭВ Клетчатка 

Контрольная группа 
1. 17 кобылки 62,4 67,6 56,1 81,19 78,9 48,35 
2. 4 жеребчики 64,01 71,5 57,03 82,78 83,5 48,6 
3. 4 жеребчики 63,5 70,3 57,8 81,2 84,2 45,95 
  в среднем 63,3 69,8 56,97 81,72 82,2 47,63 

I опытная группа 
1. 21 кобылки 62,9 69,9 58,1 83,2 83,18 46,7 
2. 28 жеребчики 65,5 72,5 56,73 84,6 85,18 51,8 
3. 21 жеребчики 66,7 70,4 60,58 89,5 84,84 54,2 
  в среднем 65,03 70,93 58,47 85,77 84,4 50,93 

II опытная группа 
1. 26 кобылки 65,70 73,2 58,45 81,29 83,34 45,7 
2. 17 жеребчики 68,39 74,5 57,2 89,37 88,74 52,86 
3. 27 жеребчики 67,25 69,5 61,5 88,64 86,55 55,37 
  в среднем 67,11 72,43 59,05 86,43 86,21 51,31 

 

ной виноградной выжимки содержит витами-
ны E, В1, В2, Р, РР, провитамин A, минералы, а 
также полиненасыщенные кислоты и кофеин. 

С целью изучения влияния минеральных 
и витаминных биологически активных ве-
ществ, полученных из вторичных продуктов 
виноградного производства, на обмен вещес- 
тв (ассимиляцию и диссимиляцию) в орга-
низме молодняка, в возрасте 12 месяцев был 
проведен  опыт на переваримость питатель-
ных веществ рационов (таблица).

Процесс обмена веществ (ассимиляции и 
диссимиляции) в организме животных зави-
сит не только от их породы, возраста, пола, 
условий содержания, но и от минералов и 
витаминов в рационе. Чтобы получить пол-
ное представление об уровне переваривания, 
усвоения питательных веществ рационов, 
путем изучения метаболизма (изменения жи-
вой массы), эксперименты были проведены 
на молодяке карабаирской породы в возрасте 
от 3 до 12 месяце на трех головых  из каждой 
экспериментальной группы.

В период эксперимента кормовой рацион 
молодняка контрольной, I и II опытной групп 
состоял из 2,2 кг зерна ячменя, 6 кг пастбищного 
сена, 3 кг смеси люцерны, а также в качестве 
добавки задавали  соответственно в I опытной 
группе - 200 г и во II опытной группе - 400 г 
витаминно-минеральные добавки. Кормовая 
единица общего корма во всех группах сос-
тавляла в среднем 6,5 кг.

Первые три дня  для молодняк находился 
на подготовительном периоде. Основной ба- 
ланс-эксперимент проводился в течение 8 
дней. Молодняк содержался в отдельных 
денниках в течение 8 дней. Скармливаемые 
корма, их остатки, выделяемый кал учиты- 
вали путем взвешивания.

Для исслеодвания в качестве образца из 
суточного выделения кала отбирали 1% по 
весу, консервировали раствором фурацилина. 
Образцы кормов рационов брали в коли- 
честве 1 кг. В химической лаборатории инс-
титута был изучен химический состав кормов 
и навоза.  

Данные таблицы показывают, что коэффи-
циент переваривания сухого вещества был 
значительно выше в I и II опытных группах, 
чем в контрольной группе. В среднем этот 
показатель в контрольной группе рав-
нялся 63,3%, в I и во II группах он был 
выше соответственно на 1,73% и 3,81%. 
Переваривание протеина было выше на 1,5 
и 2,53%, клетчатка – на 3,3 и 3,68%. Другие 

показатели, такие как абсорбция органичес- 
ких веществ, жиров, безазотистых экстрак-
тивных веществ, также были значительно 
выше у молодняка, которым в рацион 
добавляли биологически активные добавки.

Полученные данные указывают на то, 
что обогащение рациона молодняка мине-
ральными и витаминными добавками поло-
жительно влияет на переваривание и обмен 
веществ в организме, ускоряя их рост и 
развитие.  

В результате контрольного взвешивания 
молодняка было установлено, что живая мас-
са жеребят в I опытной группе увеличилась 
с 247,0 кг до 322,9 кг, и абсолитный привес 
составил 76 кг, в то время как живая масса 
молодняка контрольной группы увеличилась 
с 230,9 до 291,2 кг, или на 69 кг. Во II опытной 
группе эти показатели изменились с 259,0 
до 340,1 кг, а абсолюный привес достиг 81 
кг. Дальнейшие наблюдения показали, что 
преимущество в росте и развитии молод- 
няка опытных групп сохранилось, что объя-
сняется положительным влиянием биологи-
чески активных добавок, введенных в рацион 
в зимний период.

По основным промерам тела подопытно- 
го молодняка выявлено, что обхват груди, ко-
сая длина туловища и обхват пясти у молод- 
няка опытных групп, по сравнению с контро-
лем, был выше в 18-19 месячном возрасте 
за счёт введения биологически активных 
добавок. 

При анализе изменения промеров тела, 
было установлено, что линейный рост мо-
лодняка во II-й опытной группе был выше, 
по сравнению І с опытной и контрольной 
группами, получавшей - 400 г биологически 
активной добавки на 1 голову в сутки. 

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что скармливание биологически активной 
добавки в рационе жеребят, ускоряет их рост 
и развитие. Однако, анализ научных данных 
и собственные эксперименты показали, что 
добавление в рацион животных биологичес-
ки активной минеральной добавки более 
3% от сухого вещества рациона,  приводит 
к необоснованному увеличению затрат без 
значительных положительных результатов.

Резюме
Таким образом, введение в рацион био-

логически активной минеральной добавки, 
полученной из вторичного сырья винного 
производства, положительно влияет на рост 
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и развитие молодняка карабаирской породы 
лошадей при норме скармливания 400 г к 
основному рациону. 

Усовершенствование процессов приготов-
ления биологически активной минеральной 
добавки, богатой макро-  и микроэлементами, 
при влажности, 8-10% положительно сказы-
вается на продуктивных показателях жере- 
бят карабаирской породы.

Summary
Thus, the introduction of a biologically active 

mineral supplement into the diet, obtained from 
secondary raw materials of wine production, has 
a positive effect on the growth and development 
of young Karabair horse breed with a feeding rate 
of 400 g to the main diet. 

Improvement of the processes of preparation 
of a biologically active mineral supplement rich in 
macro- and microelements at a moisture content 
of 8-10% has a positive effect on the productive 
parameters of the Karabair breed foals.

Использованная литература
1. Имангалиев А.И. Продуктивные качества 

адаевских лошадей. Автореферат  канд.дисс., 
наук Алматы, 1997, с. 27. 

2. Кикебаев Н.А. Рост, развитие и мясная 
продуктивность жеребчиков казахской по-
роды. «Методы повышения мясной и молоч-
ной продуктивности лошадей и верблюдов»  
Алматы, 1992, с. 45-51.

3. Нечаев И.Н. Мясная продуктивность 
лошадей в условиях Бетпак-Далы и методы ее 
повышения.  Автореф.  канд. дисс.,  Алматы, 
1975, с. 28.

4. Нурматов А.А. Рост, развитие и мясная 
продуктивность молодняка карабаирской по- 
роды лошадей при различных условиях со-
держания. Автореф. канд. дисс., Ташкент, 
2004, с. 20. 

5. Рзабаев С.  Мясное качество молодняка 
кушумской породной группы и казахских 
лошадей типа джабе. Автореф.  канд. дисс.,  
Алматы, 2004, с.24.

6. Самибеков Р.В. Кормление лошадей. 
В кн. «Выращивание, тренинг и испытание 
верховых лошадей». Ташкент, 2000, с. 26-34. 

7. Холмирзаев Д. Научные основы и 
практические приёмы развития продуктив-
ного коневодства в Республике Узбекистан. 
Дисс. на соиск. уч. ст. д.с.-х. наук.  Ташкент, 
1996,  с. 48.

УДК 636.32

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ КОМБИКОРМА, 
ПРЕМИКСА «ВИТА-ПРО» В РАЦИОНАХ СУЯГНЫХ ОВЦЕМАТОК 

Есенбаев А.А.,   Медеубеков Д.К., кандидаты с.-х. наук,
Исагулов Н.Е., мнс

Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства им. К.У.Медеубекова»
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и 

кормопроизводства» 
Алматинская область, с.Мынбаево, e-mail: nii-ovcevodstva@ kazniizhik.kz

Аннотация. В статье приведены резуль-
таты опытов на переваримость питательных 
веществ у овцематках первого и второго 
периодов суягности, с учетом влияния раз- 
личных источников протеинового, минераль-
ного и  энергетического питания в рационах. 
Опыт проведен в трех группах (по 3 головы 
в каждой) овцематок, аналогичных по живой 
массе, возрасту и продуктивности. С учетом 
данных химического состава кормов [2] 
составлены рационы кормления. В опы тах 
овцематки контрольной группы в первом 
и во втором периодах суягности получали 
сбалансированный уровень кормления, соот- 
ветствующий в основном нормам ВГНИИЖ 

(2003 г.). Овцематки I опытной группы по-
лучали основной рацион с более высоким 
уровнем энергии в рационе на 12-15%. 
Уровень энергетического питания у овцема-
ток II опытной группы был обеспечен за 
счет использования белково-минерально-
витаминной добавки [БМВД] «Руми Вита-
Про».

Ключевые слова: энергетическая норма, 
пастбищная трава, комбикорм, кормовая до-
бавка, комбикорм, рецептура, химический 
состав, питательность.

Введение. Совершенствование кормления 
овец с учетом урожайности и качества паст-
бищ позволит стимулировать рост уровня 

их продуктивности. Основным показате-
лем полноценности рациона считается его 
сбалансированность в соответствии с потреб-
ностями животных в энергии, минеральных 
и других биологически активных вещест-
вах. Поэтому, необходимо контролировать 
соответствие количества питательных ве-
ществ в рационе с нормами кормления.  В 
целях обеспечения потребности животных, 
находящихся на зимних пастбищах, необ-
ходимыми питательными веществами (осо- 
бенно протеином), желательно использовать 
– комбикорма, белково-вита минно-мине-
ральные добавки и премиксы, составленные 
с учетом качества местных кормов. Сле-
довательно, актуальным является определе- 
ние потребности овец в основных питатель-
ных веществах и энергии. 

Материалы и методы исследований. 
Опыты проведены на основе изучения эф-
фективности энергетической подкормки и 
минеральных добавок в  рационах кормления 
овцематок методом групп. Опыты по изуче-
нию переваримости питательных веществ 
рационов подопытных животных проведены 
с вводом в них специально подобранных 
подкормок, премиксов и минеральных смесей.

Результаты. Исследования по изучению 
химического состава кормов показали, что 
в сене заготовленном в Алматинской и 
Жамбылской областях в среднем содержится 
– 5,88 МДж обменной энергии, 0,48 кормовых 
единиц, 97,6 сырого протеина, 261,9 сырой 
клетчатки. Трава осенних пастбищ содержала 
– 5,46 МДж обменной энергии; 0,52 кормо-
вых единиц, 86,2 г. сырого протеина, 198,8 г. 
сырой клетчатки. Приведенные данные сви-
детельствуют о хорошем качестве трав на 
осенних пастбищах и заготовленных на зиму 
грубых кормов в условиях предгорной зоны 
Алматинской области.

В Жамбылской области сено люцерновое 
в 1 кг содержало – 7,08 МДж обменной энер-
гии, 0,42 кормовых единиц, 105,2 г. сырого 
протеина, 297,3 клетчатки, соответственно 
против- 6,95;0,44;144;253 в образцах сена 
Алматинской области.

В целях обеспечения потребности жи-
вотных, находящихся на зимних пастбищах 
необходимыми питательными веществами 
в соответстви с их потребностями (особен-
но протеином) следует использовать соот- 
ветствующие комбикорма, белково-витамин-

но-минеральные добавки и премиксы в 
рационах,  составленных с учетом состава 
местных кормов. 

Опыты проведены на овцематках тонко-
рунной породы «Етті меринос», выведенной 
на основе скрещивания казахской тонко-
рунной породы с баранами немецкой поро-
ды «дойчемеринофляйншаф». Овцы данного 
генотипа, по сравнению с животными ка-
захской тонкорунной породы, отличаются 
более высокой живой массой и мясной 
продуктивностью, что свидетельствует о це-
лесообразности разработки полноценных ра-
ционов для их кормления, с использованием 
кормовых добавок, обеспечивающих повы-
шение уровня как минерального, так и энер-
гетического питания овец. Такой добавкой 
является – белково - минерально - витаминная 
добавка «Руми Вита-Про», производимая и 
реализуемая отечественным предприятием 
ТОО «Кормовик».

Во время проведения опыта овцематки 
контрольной группы в первом и во вто-
ром периодах суягности получали сбалан- 
сированный рацион кормления, соответст-
вующий нормам ВГНИИЖ (2003 г.) [1]. 
Овцематки I опытной группы получали ос-
новной рацион с увеличением уровня содер- 
жания энергии в рационе на – 12-15%. Уве-
личение уровня энергетического питания у 
овцематок II опытной группы обеспечива-
лось за счет подкормки БМВД -Вита-Про, в 
состав которого наряду с зерном ячменя бы-
ли включены сухая пивная дробина и отхо- 
ды риса.

Результаты взвешивания подопытых овец 
в конце опыта были следующими: средняя 
живая масса одной головы в контрольной 
группе 55,0 кг, в I опытной группе – 57,5 кг и 
во II опытной группе – 58,0 кг. 

Химический состав кормов рациона при-
веден в таблица 1. 

Результат анализа питательной ценности 
хозяйственных рационов кормления показал, 
что овцематки  в первом и во втором перио- 
дах суягности недополучали бы сырого 
протеина на 12,4%, фосфора на 20,4 и серы на 
23,5%, кормовых единиц на 31,4% и обменной 
энергии на 30,2%, по сравнению нормами 
кормления ВНИИЖ (2003г.) (таблица 2). По-
этому овцематкам контрольной группы, в 
первом и во втором периодах суягности, для 
восполнения уровня энергии, протеина и 

Кормление животных Кормление животных



30 31

Н
АУ

К
А 

И
 А

ГР
АР

Н
О

Е 
П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 К
АЗ

АХ
СТ

АН
А

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС
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Кормовых ед. 0,45 0,44 1,07 1,28 0,32 0,44 1,07 1,28 
Об. энергии, 
МДж 5,3 4,4 11,0 13,1 4,6 4,9 11,0 13,1 

Сух. 
вещество, г 850 850 848 863 851 850 848 863 

Сырой 
протеин, г 74,0 139 106 188,0 69,0 139 106 188,0 

Сырой жир, г 26 22 20 48,6 41 22 20 48,6 
Сырая 
клетчатка, г 265,0 256,0 49,2 44,3 258,0 256,0 49,2 44,3 

БЭВ, г 431,0 368,0 635,0 558,7 437,0 368,0 635,0 558,7 
Кальций, г 5,2 14.1 1,97 1,63 2.80 14.1 1,97 1,63 
Фосфор, г 1,4 1.31 3,81 5,0 1.60 1.31 3,81 5,0 
Сера, г 1,2 0.97 2,34 4,1 0.93 0.97 2,34 4,1 

 
Таблица 2. Состав и питательность фактически потребленных кормов рациона подопытными 
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Первого периода суягности Нормы   
ВНИИЖ 
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Второго периода суягности 

Контрольн. I опыт. II опыт. контрольн. I опыт. II опыт. 

Сено естест-
венное, кг 

 1,5 1,5 1,5  1,0 1,0 1,0 

Сено люцер-
новое, кг 

     0,6 0,6 0,6 

Ячмень дроб-
ленная, кг 

 0,32    0,4 - - 

Комбикорм с 
премиксом, кг 

  0,4    0,4 - 

Комбикорм + 
БМВД- Вита- 
Про, кг 

  
- 

  
0,4 

  
- 

  
0,4 
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содержится: 
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12,1 12,1 13,6 15,1 16,0 15,8 19,4 19,8 

сухого 
вещества, кг 

1,6 1,56 1,62 1,63 1,7 1,7 1,8 1,86 

сырого 
протеина, г 

150 154 263 265 210 212 239 260,6 

Кальция, г 6,2 8,3 7,3 7,3 9,5 14,7 13,5 12,9 
Фосфора, г 3,6 3,71 4.0 3,9 4,5 4,71 4,9 4,87 
Серы, г 3,1 3,1 3,1 3,08 5,6 5,64 5,61 5,64 
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овцематками.  

Показатели 
Нормы   

ВНИИЖ 
(2003) 

Первого периода суягности Нормы   
ВНИИЖ 

(2003) 

Второго периода суягности 

Контрольн. I опыт. II опыт. контрольн. I опыт. II опыт. 

Сено естест-
венное, кг 

 1,5 1,5 1,5  1,0 1,0 1,0 

Сено люцер-
новое, кг 

     0,6 0,6 0,6 

Ячмень дроб-
ленная, кг 

 0,32    0,4 - - 

Комбикорм с 
премиксом, кг 

  0,4    0,4 - 

Комбикорм + 
БМВД- Вита- 
Про, кг 

  
- 

  
0,4 

  
- 

  
0,4 

В рационе 
содержится: 
кормовых ед., 

 
1,05 

 
1,09 

 
1,18 

 
1,31 

 
1,35 

 
1,34 

 
1,51 

 
1,37 

обменной эн., 
МДж 

12,1 12,1 13,6 15,1 16,0 15,8 19,4 19,8 

сухого 
вещества, кг 

1,6 1,56 1,62 1,63 1,7 1,7 1,8 1,86 

сырого 
протеина, г 

150 154 263 265 210 212 239 260,6 

Кальция, г 6,2 8,3 7,3 7,3 9,5 14,7 13,5 12,9 
Фосфора, г 3,6 3,71 4.0 3,9 4,5 4,71 4,9 4,87 
Серы, г 3,1 3,1 3,1 3,08 5,6 5,64 5,61 5,64 

 

минеральных веществ в рационе, суточная 
дача комбикорма была увеличина с от 320 до 
400 граммов на 1 голову. 

В первой половине суягности  овцематкам 
I опытной группы уровень энергетического 
питания был доведен до нормы за счет 
повышение дачи комбикорма до 0,4 кг в 
сутки, а во II опытной группе- за счет добавки 
в комбикорм БМВД- Вита-Про  в количестве 
50 грамм . 

Во второй половине суягности у овцематок 
I опытной группы уровень энергетического 
питания в рационе был повышен за счет 
уменьшения дачи естественного сена на 1,0 кг 
и увеличения скармливания люцернового се- 
на на 0,6 кг в сутки на 1 голову, с добавлением 
в состав комбикорма премикса, а во второй 
опытной группе – за счет  добавки  в комби-
корм БМВД «Руми Вита-Про»

Изучение переваримости питательных ве-
ществ рационов показало, что у овцематок І 
опытной группы в первой половине суягнос-
ти, по сравнению с данными у овцематок 
контрольной, переваримость сухого вещества 
увеличились на 3,5%, органического вещества 
на 4,7 %, сырого протеина на 3,2%, сырого 
жира на 1,3%, сырой клетчатки на 1,0 % и БЭВ 
на 2,4%, а у овцематок II опытной группы, 
соответственно, на 6,7 %;6,3%; 8,4%; 2,8%, 
2,1% и 5,2%. Во второй половине суягности у 
овцематок I опытной группы переваримость 
сухого вещества увеличилась на 3,6%, ор-
ганического вещества на 4,7%, сырого про-
теина на 5,5%, сырого жира на 4,1%, сырой 
клетчатки на 2,2% и БЭВ на 5,5%, а у живот-
ных ІІ опытной группы, соответственно, на 
7,8; 8,5; 10,7; 8,8; 4,1 и 11,2% [2].

Выводы. Увеличение энергетической цен- 
ности и устранение дефицита протеина, мак-
ро и- микроэлементов, в суточном рационе 
суягных овцематок породы «Етті меринос», 
повышает коэффиценты переваримости 
питательных веществ кормов, при дополни-
тельном скармливании комбикорма, с вве-
дением в его состав от 83,3 до 113,3 г БМВД 
«Руми Вита-Про».

Комбикорм с белково-минерально-вита-
минной добавкой увеличивает суточный при- 
рост живой массы суягных овцематок опыт- 
ных групп на 10,5%, по сравнению с по-
казателями животных контрольный груп-
пы, при одинаковом суточном уровне скарм-
ливание концкормов.

Түйін
Тәуліктік рационда макро- және микро-

элементтердің жетіспеушілігін жою және 
энергетикалық құндылықты арттыру ағзада-
ғы зат алмасу процестерін арттырады. 
Осылайша, қой буазылығының бірінші жә- 
не екінші жартысында, I тәжірибелік тобын-
да энергетикалық тамақтану деңгейінің арт- 
уы құрама жемнің есебінен, ал II тәжіри-
белік топта рационға – Вита-Про премикс 
қоспаны қолдану есебінен болды. Рацион-
дардың энергетикалық құндылығын артты- 
ру және жетіспейтін тамақтану элементтерін 
толықтыру мақсатында азықтық толықтыр-
ғыштарды микроэлементтер кешені түрінде 
азықтандыру премикс құрама жемінің құ-
рамына 83,3-тен 113,3-ке дейін енгізу кезін- 
де орташа тәуліктік өсімнің артуына ықпал 
етті. Белокты-минералды-витаминді қоспа-
ның құрама жемінің құрамына қосу бақылау 
тобымен салыстырғанда тірі салмағының 
өсімін 10,5% - ға арттырды.

                                                           
Summary

Increasing the еnergetic value and eliminating 
the deficit of macro-and microelements in the daily 
diet increases the metabolic processes in the body. 
Thus, the increase in the level of energy nutrition 
in the first practical group of stretching sheep in 
the first and second half was due to compound 
feed, and in the second-due to a mixture of Vita-
Pro to the premix diet. Feeding of feed fillers in the 
form of a complex of microelements in order to 
increase the energy value of the diet and replenish 
the missing elements of nutrition contributed to 
an increase in the average daily growth when 
introducing premix feed from 83.3 to 113.3. The 
addition of a protein-mineral-vitamin mixture to 
the compound feed in comparison with the control 
group increased the increase in live weight by 
10.5%.
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РАСХОД КОРМОВ У КОЗЛЯТ АЛЬПИЙСКОЙ И  
ТОГГЕНБУРГСКОЙ  ПОРОД В ПЕРИОД ОТКОРМА

Холиқов Шерзод Абдухамидович, (PhD) докторант,  Ташкентский  Государственный 
аграрный университет

Рузиев Рахмонқул Истамович, к.с.х.н., Научно-исследовательский институт 
животноводства и птицеводства, Узбекистан. uzchit@agro.uz,

Юлдашев Дилшод Кулдашевич*, к.с.х.н., Научно-исследовательский институт 
животноводства и птицеводства, Узбекистан. uzkronvetservis@mail.ru

 Аннотация.  В статье приведены резуль-
таты исследований  опытов на козах разных 
пород в условиях Узбекистана,  изучен рас- 
ход кормов в разные периоды роста:  молоч-
ный - до 90 дней, доращивание – до 120 дней, 
подготовка к откорму – 60 дней и –  откорме 
75 дней.

С развитием рыночных отношений в 
Узбекистане бурно начало развиваться козо-
водство. В страну стали завозить разные по- 
роды коз. Среди них особый интерес пред-
ставляют, широко используемые во многих 
станах мира высокопродуктивные козы аль-
пийской и  тоггенбургских пород.

Ключевые слова: цикл технологии, пе-
риоды опыта, ЗЦМ, гидропонный корм, гене-
тические данные, рост и развитие, техноло- 
гия, Мдж обменной энергии

Цель проекта – Изучены особенности вы-
ращивания, в промышленных комплексах 
Узбекистана, альпийских, тоггенбургских по-
род коз,  дана комплексная оценка их роста 
и развития, показатели потребительских ка-
честв  козлиного мяса и его питательность, 
расхода кормов во все периоды развития. 
Конечной целью научных исследований 
является разработка рекомендации по выра-
щиванию и откорму коз альпийских и тог-
генбургских пород для производства мяса на 
промышленных комплексах Узбекистана.

Материалы и методы исследований. 
Опыты и научные исследования по  выращи-
ванию коз в условиях Узбекистана были 
проведены на ферме ООО “INZIM-TEX”  
Сыр дарьинского района Сырдарьинской об-
лас ти и использовано поголовье коз альпий- 
 ских и тоггенбургских пород сформирован- 
ных по методу групп.  Общий зоотехнический  
анализ, морфологические и биохимические 
пока затели крови, зоотехнический анализ 
кормов проведены по общепринятым мето-
дам ВИЖа, статическая обработка материа- 
лов произве дена по методу  Н. А. Плохинского.

Результаты исследований и обсуждение. 
Во время проведения опытов, для обеспече-
ния нормального роста и развития козлят 
указанных пород, были созданы  идентичные  
условия содержания и  кормления.

В первый месяц опыта, с использованием 
молочных сосок, козлятам  задавали по 1,7 
кг свежедоенного козьего молока в сутки 
на голову. Начиная с 15-дневнего возраста 
в течении 5 дней козлят начали приучать к 
комбикорму и сену. Начиная с 20-дневного 
возраста объем комбикорма и сена был до-
веден до 0,1 кг каждого на 1 голову в сутки. 
Начиная со второго месяца опыта объем 
цельного молока был снижен до 0,8 кг и он 
был заменен 1,8 кг ЗЦМ. Дача комбикорма 
была доведена до 0,2 кг, сена – 0,15 кг. В 
рацион козлят дополнительно было включе- 
но 0,2 кг гидропонного корма на 1 голову.  

В ходе опыта соблюдалась соответствую-
щая технология производства мяса коз. По 
данной технологии козы были получены 
в самом хозяйстве от самок завезенных в 
республику, и выращены до 12-14,5-месячного 
возраста, до достижения ими 55-60 кг живой 
массы. В процесе такой технологии было 
достигнуто эффективное использование кор- 
мов и получено качественное мясо коз. По 
результатам опыта данная технология выра-
щивания и откорма коз рекомендована для 
внедрения в молочных и мясных козоводчес-
ких хозяйствах Узбекистана.

В опыте козы обоих пород содержались 
в одинаковых условиях содержания и корм- 
ления. Технология выращивания коз вклю-
чала в себя  следующие  этапы – выращива-
ние, подготовка к откорму, а также собствен-
но  откорм. В разные периоды выращивания 
и опыта козлята показали разные средне-
суточные привесы и они составилили: в 
первые 90 дней – 180-200 г, 91-120 дней 
– 110-120 г, 121-210 дней – 150-165 г. При 

60-дневной предварительной подготовке к 
откорму этот показатель равнлялся 140-155 
г, а при 75-дневном откорме соответственно 
190-200 граммов в день. (рис. 1.)

В  опытах особое внимание было уделено 
кормлению козлят и питательности их ра-
ционов во все возрастные периоды. В  опытах  
в обеих группах за 90 дней молочного перио-
да на 1 голову козлят было израсходовано 
81 кг козьего молока и  117 кг ЗЦМ, 14,5 
кг гидропонного корма, 11,0 кг сена, 14 кг 
сенажа люцерны, 5,7 кг пшеничных отрубей, 
11 кг спецкомбикорма БДК. Средняя пи-
тательность рациона  в молочный период 
составила 68,3 ЭКЕ или 59.14 кг кормовых 
единиц. На 1 кг привеса козлята альпийской 
породы использовали 3,7 к.е, 3,3 кг сухого 
вещества, 330 Мдж обменной энергии и 567 
г переваримого протеина, на одну кормо- 

вую единицу приходи- 
лось 153,2 г перевари- 
мого протеина. Козами 
тоггенбургской поро-
ды было использовано 
3,9 к.е, 3,47 кг сухого 
вещества,  347 Мдж об-
менной энергии и 596 г 
переваримого протеина,  
с содержанием в одной 
кормовой единице 152,8 
г переваримого протеина. 
При выращивании до 

Рис.1. Среднесуточный прирост живой массы коз.

Таблица 1. Расход кормов у альпийской пород козлят по периодам опыта, кг

 

 
Рис.1. Среднесуточный прирост живой массы коз. 

  
Расход кормов у альпийской пород козлят по периодам опыта, кг 

 

Корма 

Периоды опыта, дни 
молоч-

ный роста раз-
вития 

подготовка к 
откорму 

в период 
откорма Всего 

до 90 дн до 120 
дн 

до 90 
дн до 60 дн до 75 дн 435 

Молоко коз 81 -  -  -  -  81 
ЗЦМ 117 -  -  -  -  117 
Гидропонный 
корм 14,5 -  -  -  -  14,5 
Сено 
разнотравное 11 50 48 36 34 179 
Солома   10 11 8 7 36 
Сенаж из:                
люцерны 14 135 153 56 100 458 
тритикале    57 64 23 41 185 
Отруби:   
овсяные   6,6 6 8,2 12,4 33,2 
пшеничные 5,7 6,6 6 8,2 12,4 38,9 
Спецкорм БДК 11 16,5 15 20,5 31 94 
Шрот 
хлопковый   3,5 3 4,1 6,2 16,8 
Монокальций 
фосфат, г 135 840 630 420 525 2550 
Премикс, г 150 240 180 180 225 975 

 
 
 
 
 
 
 
 

120-дневного возраста козлятами альпийской 
породы было израс ходовано 104,78 кг кормо-
вых единиц, 164,9 кг сухого вещества, 12,31 
кг перевари мого протеина. У сверстников коз- 
лят тоггенбург ской породы в рационе кор- 
мовых единиц было выше на 4,04 % сухого 
вещества на  5,23 %  и на 3,96 %  переваримого 
протеина. В этот период расход кормов на 1 
кг привеса у альпийской породы составил  
9,7 кормовых единиц с содержанием 
117,5 г переваримого протеина, а у козлят 
тоггенбургской породы эти показатели 
соответственно составили - 9,31 и 122 г. При 
технологичном цикле 90-дневного выращи- 
вания козлята альпийской породы  израсхо-
довали 108,06 кг кормовых единиц, 172,48 
кг сухого вещества, 12,67 кг переваримого 
протеина. Эти показатели, по сравнению с 
данными козлят тоггенбурской породы, бы- 
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Расход кормов у тоггенбурской породы козлят по периодам опыта, кг 
 

Корма 
 
 

Периоды опыта, дни 

молоч-
ный роста 

Раз- 
вития 

 

подготовки к 
откорму 

в период 
откорма Всего 

до 90 дн до 120 
дн 

до 
90 дн 

до 
60 дн 

до 
75 дн 435 

Молоко 
коз 81 -  -  -  -  81 
ЗЦМ 117 -  -  -  -  117 
Гидропон-
ный корм 14,5 -  -  -  -  14,5 
Сено 
разнотрав-
ное 11 46 45 32 31 165 
Солома   8 8,5 8 5 29,5 
Сенаж из:              
люцерны 14 130 147 51 95 437 
тритикале    54 60 20 38 172 
Отруби:          
овсяные   6,6 6 8,2 12,4 33,2 
Пшенич-
ные 5,7 6,6 6 8,2 12,4 38,9 
Спецкорм 
БДК 11 16,5 15 20,5 31 94 
Шрот 
хлопковый   3,5 3 4,1 6,2 16,8 
Монокаль-
ций 
фосфат,г 135 840 630 420 525 2550 
Премикс,г 150 240 180 180 225 975 

 
 

 
  

ли выше на  4,09% по кормовым единицам, 
5,27% по сухому веществу и на 3,52% по 
переваримому протеину. В данный период 
на 1 кг прироста живой массы козлятами 
было израсходовано 10,91 кормовых еди-
ниц у альпийской поро ды. Козлята а  у тог- 
генбургской породы (в 1 кормо вой едини-
це  содержалось  117,2 г перевари мого про- 
теина) эти показатели соответственно соста-
вили 11,67 и 118 г (таблица 1).

При 60-дневном периоде подготовки к 
откорму было израсходовано у коз альпийской 
породы 75,121 кг кормовых единиц, 107,78  
кг сухого вещества, 8,81 кг переваримого 
протеина и эти показатели оказались выше, 
по сравнению с показателями сверстников 
тоггенбургской породы на 5,63 по кормо- 
выем единицам,  на  8.0%  по сухому веществу 
и 4.87% га переваримому  протеину. В данный 
период на 1 кг прироста живой массы у коз-
лят альпийской породы было израсходовано 
7,58  кормовых единиц. В 1 кормовой единице 
содержалось 117,3 г переваримого протеина. 
Такие показатели у тоггенбургской породы 
соответственно составили 7,93 и 118,2 г.

Целью откорма является выявление высо-
ких результатов генетического потенциала 
мясной продуктивности у откормочных жи- 
вотных и для достижения этих целей в ра-
ционах используются легкопереварымые 
корма (таблица 2).

При 75-дневном периоде откорма было 
израсходовано для коз альпийской породы 
109,70 кг кормовых единиц, 151,01 кг сухого 
вещества, 13,18 кг переваримого протеина и 
эти показатели были выше по сравнению с 
сверниками тоггенбургской породы  на 3,47 % 
по кормовыем единицам,  на  5,15 %  по сухому 
веществу и 2,94 %  переваримому  протеину. 
В период откорма на получение 1 кг привеса 
козлятами альпийской породы разрасходо-
вано 7,67  кормовых единиц  и в 1 кормовой 
единице содержалось 120 г переваримого про-
теина. Показатели у тоггенбургской поро ды 
соот ветственно составили 8,74 н.е. и 120,8 г.

На протяжении всего опыта продолжи-
тельностью 435 дней козлята альпийской по-
роды, по сравнению с козами тоггенбургской 
породы,  использовали больше на 4,20% 
кормовых единиц, 5,72%  сухого вещества и на  
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3,60%  переваримого протеина. При этом на 1 
кг привеса живой массы козлята альпийской 
породы расходовали за весь период опыта 7,50 
кг кормовых единиц и  127,7 г переваримого 
протеина, а козлята  тоггенбургской породы 
соответственно 7,87 кормовых единиц и 123 г 
переваримого протеина.  Разница между поро-
дами по расходу кормовых единиц составила 
4,9%,  по переваримому протеину  3,14%,  в 
пользу тоггенбурской породы. Во время опыта 
от рождения и до конца откорма, у козлят обеих 
пород наблюдали положительную динамику 
изменения живой массы по всем наблюдаемым 
периодам. Коз лята альпийской породы до 90  
дневного возраста были крупнее на 10-12% 
или на 2,8 кг весили больше,  чем ровесники 
тоггенбургской породы. Такая тенденция 
сохранилось и в дальнейших периодах опытов 
с колебаниями от 5,6  до 9,1 % (рис. 2).

Выводы
1. Козы альпийской и  тоггенбургской по- 

род, как показали наблюдения, хорошо при-
спосабливаются к  условиям жаркого клима-
та Узбекистана,  не теряя своих генетически 
заложенных продуктивных качеств и их мож-
но рекомендовать для разведения, с целью 
обеспечения разнообразия и дополнения пи-
щевого рациона населения диетическими 
козьими продуктами.

2. В условиях жаркого климата Узбекис-
тана козлята альпийской породы больше упо- 
требляют корма и лучше проявляют высоко-
продуктивные качества по сравнению с тог-
генбургской породой козлят.

Резюме
Изучены закономерности роста и разви- 

тия, расхода кормов в разные периоды откор- 
ма коз  альпийской породы по сравнению с 
козами тоггенбургской породы, импортиро-
ванных в Узбекистан. Рекомендованы усло-
вия содержания и кормления коз в разные 
периоды выращивания при жарком климата 
Узбекистана.

Summary
Regularities of growth and development, feed 

consumption in different periods of fattening of 
Alp breed goats in comparison with Toggenburg 
goats imported to Uzbekistan have been studied. 
The conditions for keeping and feeding goats at 
different periods of rearing in the hot climate of 
Uzbekistan are recommended.
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Кормление животных Кормление животных
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ЕТТІ БАҒЫТТАҒЫ ІРІ ҚАРА МАЛДАРДЫ БАҒЫП-КҮТУДЕ  
ЖАЙЫЛЫМДЫҚ КЕЗЕҢДІ ҰЗАРТУ ҮШІН СОЛТҮСТІК 
ҚАЗАҚСТАН ЖАЙЫЛЫМДАРЫНЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫ

А.А.Үсейінов, аға ғылыми қызметкер,  
Е.Есмағұлова, кіші ғылыми қызметкер 

 «Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС. 
Бескөл ауылы, 150700, Қазақстан Республикасы. esmagulova@mail.ru, ozon_89@mail.ru. 

Аңдатпа.  Табиғи жерлер, шабындықтар 
мен жайылымдар – облыстың мал-азық қо-
рының негізі. Бұл жерлер малдың жем-шөп 
қорын  қамтамасыз етеді. Сондықтан жайы- 
лым шаруашылығын тиімділігі жоғары бола-
тындай етіп ұйымдастыра білу керек. Бүгінгі 
таңда мал шаруашылығы жем-шөп қорына 
тапшы. Жылдар бойы табиғи жайылымды 
жүйесіз пайдалану оның ескіріп, тозуына әкеп 
соқтырды. Нәтижесінде мал-азықтық шөп-
тердің өніміндегі бағалы қоректер азайып, 
орнына аз желінетін, болмаса улы шөптер- 
дің орын алуына жол берді. 

Республикада етті мал шаруашылығы аз 
шығынды болу қажет, өйткені өнімнің өзін-
дік құнының  60%  азық  құрайды. Азықтың 
жетіспеушілігінен арылуға болады, егер жа-
йылымдарды тиімді пайдаланса, оның ішінде 
жайылымдық кезеңді барынша ұзартса, әрі 
ауа-райы қолайлы жылдары қысқы жайы-
лымға көшсе.  

Мақалада Солтүстік Қазақстанның дала-
лық аймағында ірі қара малдарды үстеме 
жемдеу технологиясы және тиімділігін зерт-
теу, жайылым жағдайында табынды қыста  
асырауды ұйымдастыру бойынша  ұсыныстар 
жасалды.  

Түйін сөздер.  Жайылым, жайылымдық ша- 
бындық шөп, азық өлшемі, ірі қара мал, гео-
ботаникалық зерттеу, жемшөп қоректілігі.

Кіріспе. Күздің соңы және қысқы ке-
зеңдерінде жайылымдық жерлерді қолдану 
мүмкіндігі еңбек шығыны, мал шарушылы-
ғына арналған қора-жайларды салу, жем-шөп 
дайындау және малдарды асырауға кететін 
шығындарды айтарлықтай азайтуға мүмкін-
дік береді. Малды қыста дұрыс асырауды 
ұйымдастыру дене бітімі мықты,  өнімділілігі 
жоғары және әртүрлі ауруларға қарсы тұра 
алады.   

Сонымен, аймақ шаруашылықтарының 
жеке жайылымдарымен қамтамасыз етілуі 

және табиғат ерекшеліктеріне байланысты  
малды қыста қосда ұстауға толық мүмкіндік 
бар.  

Күздің соңы және қысқы жайылымдарда 
қолайсыз ауа райының қолайсыз жағдайына 
байланысты малды қалмауын қамтамасыз 
ету үшін  ірі, шырынды азық,  құрама жем 
және минералды азықтар қорын жасау қажет. 
Осы мақсатта табиғи шабындық шөптерді 
пайдаланумен қатар, орталық учаскелерге 
азықтық шөптер, тамыр жемістер, сүрлем шөп 
және дәнді жем егеді [1].

Жайылымдық кезеңді ұзарту үшін малды 
қосымша азықтандыру қажет. Күзгі уақытта 
суды тапшы болып тұрғанда, жылудың же-
тіспеушілігіне байланысты шөптің өсуі 
тоқтайды. Күзде шөптің өсу жылдамдығы 
шұғыл тоқтап қалуына байланысты көрсе-
тілген жүктеме бойынша жайылымдарда мал-
ды жаю қыркүйектің үшінші он күндігінде 
тоқтатылады. Сондықтан қыркүйек айында 
жайылымдық шөппен қатар егін жинау 
кезеңінде қосымша жүгерімен, сондай-ақ 
көпжылдық және шабындық балауса шөптер-
мен  азықтандыру қажет. Малды шырынды 
азықпен қамтамасыз ету үшін танаптық 
азықтық дақыл алқаптары  болған жөн.  

1 мамырдан бастап 15 мамырға дейінгі 
жайылымдық кезеңінде орташа есеппен жақ-
сы жайылымда шөптің үлес салмағы жазғы 
жем-шөптің 70 % құрайды. Сонымен қатар 
жайылымның әр гектарынан көктемгі артық 
шөпті шабу арқылы қосымша 10-20 ц/га шөп 
алуға болады [2].

Малдың әртүріне қарай учаскелерді бөлу-
де қардың қалыңдығын да ескереді. Мыса- 
лы, ірі қара мал үшін қардың қалыңдығы 
аз болуы тиіс, өйткені жылқы және қойға 
қарағанда ірі қара мал қарды тырмалап, ас-
тынан  азықты ала аламайды. Қойлар үшін 
қардың қалыңдығы 10-15 см, ал жергілікті мал 
тұқымдары үшін 20-25 см  жерлерді бөледі. 

Ал, жылқылар үшін қар қалыңдығы 30-40 
см, егер қар борпылдақ болса 60-70 см дейін 
жайылымдық жерлерді бөлуге болады. 

Қысқы жайылымдарда  боран, көктайғақ  
болған жағдайларда малдар қар астынан азы-
ған таба алмайтын болса, азықтың сақ танды-
ру қорларын дайындау қажет (бір ірі қара мал 
үшін 0,7-0,8 т  ірі азық, бір жылқы үшін 1,-1,2 
т және бір қой үшін 0,15-0,2 т); ол үшін шөп 
дайындауға учаске бөледі [3].

Қазіргі кезде азықтық дақылдарды егетін 
алқаптар қысқартылды, бұл азықты дайын-
даудың шұғыл төмендеуі мен жемшөп қоры 
құрылымының өзгеруіне әкеліп соқты. Сол-
түстік Қазақстанда 20 жыл бұрын 70-75%  
азықтың жылдық қажеттігі егілетін жемшөп-
тік жерлер қамтамасыз еткен. Әрине табиғи 
жемшөптік жерлердің төменгі өнімділігі мал 
шаруашылығының тұрақты дамуын қам-
тамасыз ете алмайды [4].

Солтүстік Қазақстандағы жайылымдар-
дың түрлері герефорд, ангус, қазақтың ақбас 
тұқымдарының қажеттілігіне жарайды. Таза 
ауада сиырларды жаю, етті бағыттағы малға 
ерекше қажет иммунитетінің нығаюына, сон-
дай-ақ жүрек, тыныс жолдары және қозғалыс 
жүйелерінің дамуына мүмкіндік береді. 

Зерттеу нысандары мен әдістемелері. 
Зерттеулер Солтүстік Қазақстан облысы, 
Уәлихан ауданында орналасқан, «Ангус» 
тұқымды етті бағыттағы малды өсірумен ай-
налысатын «Жолдасбай-Агро» фермерлік 
шаруашылығында жүргізілді. 

Табиғи жайылымдарда шабындық шөптің 
геоботаникалық құрамы анықталды және 
зерттелді. Жемшөп дайындауды қамтамасыз 
ету және қысқы жайылымда қолдану үшін 
еркекшөп егілді. 

Пайдалы жерлердің тозуы жүктемені қа-
дағаламау және тиімді пайдаланбауға бай-
ланысты екені дәлелденді. Сонымен жайы-
лымдық экожүйені маусымдық бағалау, олар-
дың көп бөлігінде пайдалану  тәртібін өзгерту 
және жүктеменің төмендеуін қажет ететінін 
көрсетеді.  Жеке аумақтар түбегейлі жақсарту 
және беткі қабатын жақсартауды қажет етеді. 

Барлық есептер және бақылаулар 
В.Р.Вильямс, И.М., И.М.Глинчиков, Е.Н.Бронь 
әдістемелеріне сәйкес жүргізілді. 

Зерттеу нысаны: етті бағыттағы ірі қара 
мал.

Зерттеу барысында келесі бақылаулар 
мен есептеулер жүргізілді:

- ауа-райын бақылау;
- жайылымдарды геоботаникалық 

зерттеу; 
- жемшөптерге химиялық анализ 

жүргізу;
Зерттеу нәтижесі. «Базалық шаруашы- 

лық Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлихан 
ауданы, Кішкенекөл ауылында орналасқан. 
Аудан аймағының топырағы кәдімгі және 
оңтүстік қаратопырақ. Шаруашылықтағы не-
гізгі мал басының саны 800. Шаруашылықтың 
жемшөп қорын табиғи жайылымдық және 
шабындық шөп, алқаптық азық өндірісінің 
қоспа азығы және астық шаруашылығының 
қалдықтары құрайды. 

Жайылымдық жерлердің ауданы – 4 000 
га, шабындық – 2 000 га, ерте көктемнен 5-6 
мамырдан бастап,  күздің соңына 25 қазанға 
дейінгі 175-180  күн жайылымды пайдалану 
ұзақтығымен, мал басына қажетті азықпен 
қанағаттандырады. 

Табиғи жайылымдардың шабындық шөбі-
нің геоботаникалық құрамы анықталды жә-
не зерттелді.  Жайылымдардың айтарлықтай 
бөлігін далалық өсімдіктер селеу, бетеге, жу-
сан және қамыс,  және әртүрлі шөп, сирек 
қайыңды және көктерек шоқтары, тал-шілік 
қопасы  құрайды.  

Зерттеу жүргізу үшін шаруашылықтың екі 
жайылымы алынды. №1 тәжірибелік учаске- 
де жайылым түрі бетеге-жусан-түрлі шөп.  №2 
тәжірибелік учаскеде жайылым түрі селеу-
жусан-түрлі шөп. Тәжірибелік учаскелерде 
өсімдіктердің доминант және субдоминант- 
тар айырмашылығы пайыздық арасалма- 
ғында, көрсеткіштер 1-кестеде берілген. 

Геоботаникалық зерттеулер бетеге-жу-
сан-түрлі шөп жайылым деградацияға бе-
йім, шабындық шөптің сиректігі, басылып 
қалғандығымен сипатталады. Шаруалылыққа 
ауыспалы жайылымды қолдану және сақтау, 
мал жаюды қадағалау, жайылымның беткі 
қабатын және кейбір аумақтарды түбегейлі 
жақсарту  ұсынылды. Ал екінші учачкеде 
жайылымның деградацияға ұшырауы бай-
қалмайды.  

І учаскедегі көктемгі өлшеу жайылымдық 
шөптің өнімділігі 3,2 ц/га, ал қысқы жайы-
лымды ұзартуға арналған ІІ учаскеде 4,8 ц/
га көрсетті, ал жаз мезгілінде І учаскеде 
3,8-5,8 ц/га, ІІ учаскеде 4,0-7,6 ц/га болды. 
Осы көрсеткіш күзде I-3,6 ц/га, II-7,0 ц/
га. Жайылымдық шөптің өнімділігі жасыл 
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массаның өсуіне қарай артып отырғанын атап 
кету керек. Жайылымдық шөптің орташа 
өніділігі нәтижелері  1-кестеде келтірілген. 

Шабындық шөптің химиялық құрамын 
зерттеу барысында қорытылатын протеин: 
I учаскеде көктем мезгілінде - 2,67%, жаз 
мезгілінде - 3,37%, күз мезгілінде - 3,77 %; 
азық өлшемі - 0,44, 0,35 және 0,37, алмасу 
энергиясы - 2,57 МДж, сәйкесінше 5,90 МДж 
және  5,4 МДж.

ІІ учаскеде қорытылатын протеин: I учас-
кеде көктем мезгілінде - 2,45%, жаз мезгілінде 
- 3,89%, күз мезгілінде - 3,80 %; азық өлшемі 
- 0,18, 0,39 және 0,40, алмасу энергиясы - 2,84 
МДж, сәйкесінше 5,85 МДж және 5,5 МДж.

Жайылымдарды зерттеу барысында көк-
темгі-жазғы-күзгі және күзгі-қысқы деп бө-
лінді. Шөбі аз жайылымдар малдарды  күзгі 
және қысқы кезеңде шабындық шөппен қам-
тамасыз ете алмайды, яғни осымша жемшөп 
дайындау қажетілігі туындайды. Келесі жы- 
лы жайылым кезеңін, қосымша азықтандыру-
ды қолдану арқылы ұзарту мақсатында 
2019 жылы  22-23 шілде де  кешеуілдеткен 
еркекшөп егілді. 

Күзгі кеш жайылымды ұйымдастыру үшін  

ІІ учаске таңдалып алынды. Өйткені барлық 
өнімділігі және қоректік құндылығының көр-
сеткіштер зерттеу мезгілінде  жоғары болды. 
Осы аумақта  қосымша азықтандыру үшін 
сақтық қоры ретінде ірі азықтарды  даярлау 
жұмыстары жүргізілуде. Жайылымдық кезең 
аяқталған соң  50 бас жас малдар табыны 
осы аумаққа кеш күзгі жайылымға жіберу 
ұйымдастырылды. 

Резюме 
Определен и изучен геоботанический сос-

тав травостоя на естественных пастбищных 
угодьях. Тип пастбищ на опытном участке 
№1 типчаково - полынно – разнотравный ус- 
тановлено, что доля типчака составляет 
– 42,2%, полыни – 38,5%, разнотравья – 
7,3% и ковыль – 10%. Тип пастбищ на 
опытном участке № 2 ковыльно - полынно 
– разнотравный. Ботанический состав пред-
ставлен следующими показателями: доля 
ковыли составляет -  39,6%, полыни – 25,4 %, 
разнотравья 12,7 % и типчака – 22,3 %.

Весенний замер урожайности на I 
участке составила 3,2 ц/га, на II участке, 
предназначенном для зимнего выпаса 4,8 ц/

1 кесте – Жайылымдағы шабындық шөптердің ботаникалық құрамы1 кесте – Жайылымдағы шабындық шөптердің ботаникалық құрамы 
 

Аумақ Өсімдік түрі, % 
бетеге жусан селеу түрлі шөп 

№ 1 тәжірибелік учаске  44,2 38,5 10,0 7,3 
№ 2 тәжірибелік учаске 22,3 25,4 39,6 12,7 
 
 

1-кесте. «Жолдасбай Агро» фермерлік шаруашылығындағы шабындық 
шөптің  өнімділігі және қоректілігі 

 
Мерзімі Учаске 

нөмірі 
Орташа 

өнімділігі, 
ц/га 

Шалғындық шөптің қоректілігі 
Азық 

өлшемі 
Алмасу энергиясы, 

МДж 
13-15.05 I 3,2 0,16 2,57 

II 4,8 0,18 2,84 
10.06 I 3,8 0,23 3,59 

II 4 0,30 4,68 
29.07 I 5,8 0,31 3,92 

II 7,6 0,32 4,21 
05.08 I 5,4 0,34 4,53 

II 6,0 0,36 4,66 
12.09 I 3,6 0,38 5,03 

II 7,0 0,41 5,33 
Варианттар 
бойынша 
орташа саны 

I 4,5 0,35 4,80 

 II 5,6 0,39 5,40 
Орташа саны  5,0 0,37 5,15 
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10.06 I 3,8 0,23 3,59 
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29.07 I 5,8 0,31 3,92 
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га, аналогичные показатели в летний период 
составили 3,8-5,8 ц/га на I участке, на II - 4,0-
7,6 ц/га. Данный показатель в осенний период 
I-3,6 ц/га, II-7,0 ц/га.

Данные химического анализа пастбищ-
ного травостоя показали, что содержание 
пере варимого протеина составило: на I 
участке в весенний период - 2,67%, в летний 
период- 3,37%, в осенний период - 3,77 %; 
кормовых единиц - 0,44, 0,35 и 0,37, обменной 
энергии- 2,57 МДж, 5,90 МДж и 5,4 МДж 
соответственно.

Содержание переваримого протеина соста-
вило на II участке в весенний период – 2,45%, 
в летний период – 3,89%, в осенний период – 
3,80%; кормовых единиц – 0,18, 0,39 и 0,40, 
обменной энергии – 2,84 МДж, 5,85 МДж и 5,5 
МДж соответственно.

Для максимального продления пастбищ-
ного периода на будущий был осуществлен 
поздне – летний посев житняка 22-23 июля  
2019 года. 

Организован отгон поголовья на поздне-
осенние пастбища одного гурта животных в 
количестве 50 голов молодняка.

Summary
The geobotanical composition of herbage on 

natural pastures was determined and studied. 
The type of pasture on the experimental plot 
No. 1 fescue - sagebrush – forb found that the 
proportion of fescue is about 42.2 %, wormwood 
is 38.5 %, herbs - 7.3% and a feather – 10%. 
The type of pasture on the experimental site 
No. 2 is kovylno-sagebrush-mixed grass. The 
Botanical composition is represented by the 
following indicators: the share of grass is 39.6%, 
wormwood-25.4 %, grass 12.7% and tipchak-22.3 
%.

Spring measurement of yield on the I plot was 
3.2 C / ha, on the II plot intended for winter grazing 
4.8 C / ha, similar indicators in the summer period 
were 3.8-5.8 C / ha on the I plot, on the II-4.0-7.6 
C / ha. This indicator in the autumn period I-3.6 C 
/ ha, II-7.0 C / ha.

Data of chemical analysis of pasture grass 
showed that the content of digestible protein was: 
in the first section in the spring - 2.67%, in the 
summer-3.37%, in the autumn - 3.77 %; feed 
units-0.44, 0.35 and 0.37, exchange energy-2.57 
MJ, 5.90 MJ and 5.4 MJ, respectively.

The content of digestible protein in the II 
section was -2.45% in the spring, -3.89% in 
the summer, and 3.80 % in the autumn; feed 
units-0.18, 0.39 and 0.40, exchange energy-2.84 
MJ, 5.85 MJ and 5.5 MJ, respectively.

To maximize the extension of the pasture 
period for the future, late – summer sowing of 
wheat was carried out on July 22-23, 2019.

A herd of 50 young animals was sent to the 
late-autumn pastures of one herd of animals.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.http://www.activestudy.info/otgonno-

pastbishhnoe-soderzhanie-zhivotnyx/ интернет-
дереккөзден алынған ақпарат.  

2. http: // www.sciteclibrary.ru / texsts / 
rus /stat/st333/16.htm интернет-дереккөзден 
алынған ақпарат.  

3.http://www.activestudy.info/otgonno-
pastbishhnoe-sezonnoe-soderzhanie-skota/ 
интернет-дереккөзден алынған ақпарат.  

4. Күзембайұлы Ж. Проблемы создания 
кормовой базы и перспективы развития 
животноводства в Юго-Западном регионе 
республики Казахстан // Вестник с.-х. науки 
Казахстана. – 2012. – № 11. – Б. 40-44.  

5. А.А.Төреханов, И.И.Әлімаев. Научно-
практическое пособие по лугопастбищному 
хозяйству. – Алматы: Бастау, 2007 ж. 

6. В.Н.Мешетич, Ж.Н.Маутова, С.К.Нәбиев. 
Современное состояние пастбищных угодий в 
Северном Казахстане // Сборник материалов 
международной научно-практической кон-
ференции «Повышение продуктивности и 
устойчивости кормопроизводства – основа 
аграрной политики развития животноводст-
ва Центрального Казахстана», посвящённой 
70-летию академика НАН РК Е.Ш. Шаханова, 
Қарағанды, 2014 ж.  

Кормление животных Кормление животных



40 41

Н
АУ

К
А 

И
 А

ГР
АР

Н
О

Е 
П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 К
АЗ

АХ
СТ

АН
А

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС

УДК 636.32

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА 
ГОЛОДНОЙ ВЫДЕРЖКИ ПРИ ДОРАЩИВАНИИ ПЛЕМЕННОГО 

МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ПОРОДЫ ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

Медеубеков Д.К., кандидат с.-х. наук 
Исагулов Н.Е., мнс,

 Койбагаров М., ст. лаборант.
 Филиал «Научно-исследовательский институт овцеводства им. К.У.Медеубекова»

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и 
кормопроизводства» Алматинская область, с.Мынбаево

e-mail:nii-ovcevodstva@kazniizhik.kz
Аннотация. В статье изложены результа-

ты исследований по примененнию метода 
«голодной выдержки» при доращивании 
и откорме молодняка овец породы иль де 
франс местной репродукции. Животным, 
разделенным на III группы, скармливался 
хозяйственный рацион, состоящий из сена 
люцерны, дробленного ячменя и гранулиро-
ванного корма с содержанием премиксов 
промышленного производства, костной зо-
лы. Поили овец «активированной» водой. 
«Голодная выдержка» применялась в I группе 
два раза в неделю, во II и III группах один 
раз в неделю. Полученные данные подт- 
верждают перспективность применения этого 
метода в овцеводстве. 

Ключевые слова: Кормодни, голодная вы- 
держка, кормовая добавка, комбикорм, эко-
номия кормов.

Введение. В целях получения конкурен-
тоспособной мясной продукции, удешевления 
затрат и снижения себестоимости выращи-
вания ценного племенного поголовья овец 
важнейшей задачей является разработка мето-
дов и технологий, позволяющих решать такие 
задачи. В настоящее время, ввиду различных 
объективных и субъективных обстоятельств, 
ведущих к нарушению технологии к срывам 
сроков заготовки кормов, наблюдается сни- 
жение их качества, и питательных качеств. 
Поэтому, использование в составе рационов, 
разработанных на научной основе, сбалан-
сированных по важнейшим макро- и микро- 
элементам минеральных смесей промыш-
ленного производства, является важным 
условием и крайне необходимым технологи-
ческим приемом в организации кормлении 
сельскохозяйственных животных, находя-
щихся в стойловый период на доращивании и 
откорме. 

Представляет интерес поиск различных 
приемов, методов кормления животных не 
только сбалансированными, полноценными 
рационами, но и применение, так называемой 
«голодной выдержки». Как видно из назва-
ния, суть метода заключается в содержании 
животных без корма, 24 часа, один или два 
раза в течение недели.

Этот метод достаточно известен в 
птицеводстве, медицине (т.н. разгрузочные 
дни, голодная диета и т.д.), однако в 
овцеводстве не получил еще широкого рас-
пространения, применения из-за слабой изу-
ченности влияния его на рост и развитие 
молодняка овец, на процессы пищеварения 
и общее физиологическое состояние живот- 
ных. Возникает необходимость проведения 
таких исследований в овцеводстве для 
выяснения возможностей использования 
данного метода с изучением таких задач, как 
возможно ли выращивание ценного в пле-
менном отношении молодняка овец, получе-
ние выхода высокоценной мясной продук- 
ции с одновременным снижением себестои- 
мости произведенной продукции за счет 
экономии кормов в процессе голодной вы- 
держки и контроля состояния физиологи-
ческого состояния, животных. 

Материалы и методы исследований. 
Весной 2019 года от импортированных овец 
породы иль-де франс были получены ягнята 
местной репродукции. После отбивки от ма- 
ток ягнята содержались в отаре, сформиро-
ванной из молодняка различных высокоцен-
ных пород, с выпасом в предгорной зоне и 
подкормкой концентрированными кормами.

В дальнейшем было принято решение 
о доращивании молодняка породы иль-де 
франс местной репродукции в количестве 
15 голов (10 баранчиков и 5 ярок 2019 года 

рождения) на производственной базе НИИО 
имени К.У.Медеубекова. Данное поголовье 
было визуально разбито на три группы в 
зависимости от живой массы и статей тела 
(мелкие, средние и крупные) и размещено по 
клеткам.

На начальном периоде рацион состоял 
(из расчета на 1 голову в сутки) из 1,5 кг 
люцернового сена. 0,4 кг, дробленного ячменя 
0,4 кг, гранулированного корма наличем 
в составе минеральных смесей промыш-
ленного производства в соответствии с реко-
мендациями фирм-производителелей. Всего 
использовались 3 вида минеральных доба- 
вок, которые ранее были применены в 
опытах на импортных овцематках породы 
иль-де-франс, от которых, и было получено 
подопытное поголовье молодняка.

В рацион I группы молодняка (дробленый 
ячмень и гранулы) добавляли кормосмесь 
из отходов переработки винограда с вводом 
природного минерала вермикулита кормо-
вого, произведенного в экспериментальном 
цехе ТОО КАЗНИИ ППП.

В рацион II группы молодняка использо- 
вали белково-минерально – витаминную до-
бавку "РУМИ ВИТА-ПРО", изготовленного в 
ТОО «КОРМОВИК».

В рационе молодняка III группы была 
применена минеральная смесь для овец и яг-
нят старше 4-х месяцев фирмы «АГРОВИТ».

Скармливание суточного рациона произ-
водилось в два приема – утром и вечером. 
Таким же образом производился и водопой с 

обеспечением раздельного моциона. В про- 
цессе эксперимента были опробованы нетра-
диционные технологические приемы – пое-
ние «активированной водой», скармливание 
в составе рациона  костной золы и пророщен- 
ного зерна. Так называемая «голодная вы-
держка» была применена после того как 
животные были размещены в клетки и прош-
ли адаптационный период (1.5-2 недели) в 
следующем порядке:

Группа номер I – начиная с 01.02.2020 г. по 
24.04.2020 г. – дважды в неделю (понедельник, 
четверг), II и III группы с 05.02.2020 г. по 
24.04.2020 г. – один раз в неделю (четверг).

Результаты. Намеченные исследования, 
связанные с изучением эффективности энер-
гетических подкормок и минеральных доба-
вок в кормлении молодняка овец, проведе- 
ны с учетом химического состава и пита-
тельной ценности  скармливаемых кормов. 
Рационы были  составлены согласно научно-
обоснованным нормам [1], с введением в их 
состав соответствующих подкормок [2]. 

В таблице 1 приведены данные динамики 
живой массы подопытных ягнят в процессе 
исследований.

Как видно из данных таблицы 1, в целом 
получены удовлетворительные результаты. 
Прирост живой массы ягнят за период опы-
та составил в среднем от 5,0 до 7,7 кг, с ин-
дивидуальным колебанием  показателей от 
5,0-10,0 килограмм. Среднесуточный при-
рост ягнят в  I группе составил 241 г., в II – 
305 г., и в III – 350 г. Отмечен максимальный 

Таблица 1. Динамика живой массы молодняка иль-де-франсТаблица 1. Динамика живой массы молодняка иль-де-франс 
 

Группа 
 

Инд. № Живая масса Ср. сут. 
прирост г 

Прирост ж. 
м. в кг В начале В конце 

I 
 
 

0625527 27 32 227 5 
0625528 41 46 227 5 
0625542 44 50 273 6 

В среднем 37,3 42,7 241 5,3 

II 
 
 

0625546 42 47 227 5 
0625526 47 54 318 7 
0625525 46 52 273 6 
0625521 46 55 409 9 

В среднем 45,3 52 305 6,7 
III 0625529 60 65 227 5 

0625523 59 67 364 8 
0625504 47 47 455 10 

В среднем 55,3 63 350 7,7 
 
 

Таблица 2. Динамика биометрических параметров тела подопытных ягнят по 
группам 

 
 

Биометрические 
показатели в см. 

 
 

Группы 

 
В начале 
опыта в 
среднем 

14.01.2020 в см. 

В конце 
эксперимента 

в среднем 
06.02.2020 в 

см. 

 
 

Абсолютный 
рост в см. 

 
 

Относительный 
в процентах 

Высота в холке 
см. 

I 58 62,5 4,5 7,8 
II 65 67,5 2,5 3,8 
III 66,7 67,3 0,6 1,0 
В среднем по 
трем группам 

63,2 65,8 2,4 3,8 

Высота в крестце 
см. 

I 61 63,5 2,5 4,1 
II 66 67,5 1,5 2,3 
III 66,7 69,0 2,3 3,4 
В среднем по 
трем группам 

64,6 66,7 2,1 3,2 

Косая длина 
туловища 

I 66,5 69,0 2,5 3,8 
II 67,5 70,0 2,7 3,7 
III 69,3 71,0 1,7 2,5 
В среднем по 
трем группам 

67,8 70,0 2,2 3,2 
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показатель суточного прироста живой массы 
455 г у подопытного ягненка №0625504.

Во II и III группах показатели средне-
суточного прироста ягнят, в целом, соответ-
ствуют средним показателям, характерным 
для данной породы, а у некоторых особей они 
и выше. Низкие значения этого показателя в I 
группе ягнят возможно,  связаны с двукратным 
применением голодного режима в течение 
недели. 

Проведенные исследования по примене-
нию голодной выдержки ягнят не оказали  
отрицательного влияния на ягнят в виде 
стресса, проявления ими нехарактерного  по-
ведения. Не наблюдалось нарушения про-
цессов пищеварения. Положительным момен-
том можно считать полное поедание кормов 
ра циона и проявление повышенного аппетита 
в последующие дни после голодной диеты. 
Положительным результатом этого приема 
также является сокращение количества кор-
модней и определенная экономия кормов, 
что является несомненным плюсом в пользу 
приема голодной выдержки при доращива- 
нии и откорме ягнят. Так, во I группе эконо- 
мия кормов за счет неиспользованных кор-
модней, составила 22,2%, во II – 10 %. Если 
учесть, что в году 52 недели, то годовая эко- 
номия в кормах может составить от 14,2 
до 28,5% от кормового баланса при выра-

щивании и откорме ягнят. Изучение линей-
ных параметров тела подопытных ягнят в 
обобщенном виде представлено в таблице 2.

При анализе линейных промеров ягнят 
необходимо учесть, что порода иль-де-франс 
относится к мясо-шерстным овцам, с четко 
выраженными мясными формами, крепким 
костяком. Ягнята отличаются повышенной 
скороспелостью и высокой оплатой корма 
продукцией.

В среднем по всем группам за 24 дня 
высота в холке увеличилась на 2,4 см или на 
3,8%, высота в крестце на 2,1см или на 3,2%, 
косая длина туловища на 2,2 см или 3,2%. 
Абсолютные значения линейных промеров 
по высоте в холке варьируют в пределах от 
0,6см до 4,5см, по высоте в крестце – от 1,5см 
до 2,5 см и по косой длине туловища – от 1,7 
см до 2,7 см. (таблица 2). Таким образом, 
можно прийти к заключению, что рост мы-
шечной массы тела и скелетного каркаса у 
ягнят этой породы в исследованиях не имеет 
особых различий по группам.

Результаты контрольного взвешивания и 
биометрических промеров показали, что дни 
«голодной выдержки» не оказали отрица-
тельного влияния на процессы роста и раз-
вития ягнят. Опыт по «голодной выдержке» 
ягнят проводился на здоровом племенном 
молодняке, при организации полноценного 

Таблица 2. Динамика биометрических параметров тела подопытных ягнят по группам
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III 66,7 67,3 0,6 1,0 
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I 61 63,5 2,5 4,1 
II 66 67,5 1,5 2,3 
III 66,7 69,0 2,3 3,4 
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трем группам 

64,6 66,7 2,1 3,2 
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I 66,5 69,0 2,5 3,8 
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кормления, с использованием в составе ра-
циона минеральных смесей промышленного 
производства, костной золы, пророщенного 
зерна пшеницы и ячменя.

Использование БМВД и различных мине- 
ральных смесей является важным фактором 
организации полноценного и сбалансирован-
ного кормления молодняка овец.

Применение метода «голодной выдерж- 
ки» основано на использовании перио- 
дов наибольшой активности рабо ты органов 
пищева рения, при котором наблюдается 
максимальное использова ние питательных 
веществ кормовых средств организмом жи-
вотных. Нема ловажное значение при этом 
имеет точное знание проявления активности 
биоритмов организма в течение определенно-
го проме жутка времени, что, в конечном сче-
те сказывается на экономических показателях 
производства овцеводской продукции, осо-
бенно на крупных откормочных площадках.

Түйін
Осылайша, бұл әдістеме ет өнімдерінің 

сапасы мен тұтынушылық қасиеттерін жақ- 
сарту үшін толық қолданылады, асыл тұ-
қымды мал басын ұстау технологиясын 
жақсартуға, жұмыс күндерін қысқарту жо-
лымен саладағы еңбекті ұйымдастыруды ай-
тарлықтай қарқындатуға мүмкіндік береді 

деген қорытынды жасауға болады. Одан 
әрі тереңірек зерттеу үшін «аштық ұстау» 
әдісін шаруа қожалықтарының стандартты 
рационында тауарлы мал басын өсіру және 
бордақылауда қолдану мүмкіндігін анықтау 
үшін қатаң әзірленген әдістеме негізінде 
тәжірибе жүргізу керек.

Summary
Thus, we can conclude that this method is 

fully used to improve the quality and consumer 
properties of meat products, will improve the 
technology of keeping breeding livestock, 
significantly accelerate the organization of labor 
in the industry by reducing working days. For 
further in-depth research, it is necessary to conduct 
an experiment based on a strictly developed 
methodology to determine the possibility of using 
the “hunger content” method in the standard diet 
of farms for growing commercial livestock and 
fattening.
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УДК: 631.531

ВЛИЯНИЕ ГУМАТНОГО УДОБРЕНИЯ «КАЗУГЛЕГУМУС» 
НА   ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 

ЛЕСОСТЕПИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Бобренко И.А.
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, Россия

Чалая А.О., магистрант ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия
ТОО «Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства», а. Бесколь, Казахстан, 
e-mail: chalaya.anastasi@mail.ru

Перед сельским хозяйством Республики и 
Северного Казахстана, в частности, поставле- 
на задача по развитию мясного животновод- 
ства, и для ведения прибыльного животно-
водства необходима богатая кормовая база [1].

Кукуруза является одной из наиболее 
распространенных сельскохозяйственных 
культур в мировом кормопроизводстве. По 
урожайности она занимает первое место среди 
зерновых культур, стоит на втором месте по 
валовому сбору зерна, занимает третье место 
после пшеницы и риса по посевным площа-
дям. Средняя урожайность зерна кукурузы в 
мире составляет 36,9 ц/га, тогда как пшеницы 
– 22,2, риса – 32,0 ц/га [2].

По кормовым достоинствам кукуруза  поч- 
ти не имеет себе равных среди других 
кормовых культур. Она дает прекрасное 
фуражное зерно, исключительной  ценности 
силос и зеленый корм. Вот почему эта куль-
тура так важна для развития молочного ско- 
товодства, овцеводства, свиноводства и пти-
цеводства. С расширением посевов кукуру- 
зы эти отрасли  получат прочную, устойчи- 
вую и высокоценную кормовую базу. 

Зерно кукурузы немногим уступает ячме-
ню и овсу по содержанию сырого белка, а по 
сумме жира и безазотистых экстрактивных 
веществ она превосходит эти культуры.  Зерно 
кукурузы отличается  малым процентом со- 
держания клетчатки по сравнению с други-
ми фуражными культурами. Все это и обу-
славливает ее высокие кормовые достоин- 
ства [3].

Значительная доля кукурузы в хозяйствах 
идет на силос. Кукурузный силос – это цен-
ный корм для скота, особенно для молочно-
го, так как в 1 кг силоса, приготовленного 
из кукурузы с початками в фазе молочно-
восковой спелости зерна содержится – 0,25-

0,32 кормовых единиц и 14-18 г переваримого 
протеина. В зеленой массе содержится белка 
– 1,8%, жира – 0,9%, клетчатки – 4,7%, 
безазотистых экстрактивных веществ – 12,4%.

Поэтому, в настоящее время, в соответст-
вии с приоритетами государственной стра-
тегии развития АПК, необходимо подобрать 
такие гибриды кукурузы и технологии их 
возделывания, которые давали бы в условиях 
Северного Казахстана не только высокие 
урожаи вегетативной массы, используемой 
на зеленую подкормку и для приготовления 
высококачественного силоса, но и для полу-
чения фуражного зерна. В этом плане подбор 
оптимальных доз минеральных удобрений 
для перспективных отечественных и зару-
бежных гибридов кукурузы, ускоряющих 
их созревание, повышающих урожайность и 
улучшающих качество получаемой продук-
ции является, несомненно, актуальным.

Одной из составных частей экологичес-
кого ведения сельского хозяйства является 
применение органоминеральных препаратов, 
в том числе и гуматных удобрений на-
правленных на улучшение питания расте-
ний, которые усиливают метаболические 
процессы, повышают устойчивость растений 
к различным стрессам, увеличивают урожай 
и улучшают качество продукции. Это позво-
ляет более полно реализовать потенциаль- 
ные возможности растений [4]. 

В начале исследований предварительно 
были проведены наблюдения за метеоусло-
виями на опытном поле ТОО "СевКазНИИСХ". 
Средняя температура воздуха в январе 2019 
года составила минус 12-16ºС, высота снеж-
ного покрова на опытном поле института, в 
среднем составила 36-37 см. Посев кукурузы 
был проведен 20 мая 2019 года. Запас 
продуктивной влаги в метровом слое почвы, 

во время посева, составил 95 -101 мм. Опыт 
был заложен по следующей схеме (таблица 
1). Гибриды кукурузы рекомендованы для 
хозяйств Севера-Казахстанской области.

Высота растений кукурузы в опыте  с гиб-
ридом MV 170 на контроле составила 164,8 
см, на вариантах с применением удобрения 
«Казуглегемус» в дозах 1 л/т + 1 л/га, 3 л/т 
+ 1,5 л/га,  10 л/т + 2 л/га составила 171,2 
см, 172,7 см и 177,5 см соответственно. В 
опыте с гибридом кукурузы MV 270 данный 
показатель составил 179,3 см, 189,8 см, 193,2 
см и 198,5 см соответственно (таблица 2).

Как видно из таблицы 2 максимальный 
показатель высоты растений был отмечен 
на  варианте с дозой гуматного удобрения 
«Казуглегумус» 10 л/т + 2 л/га  в опытах  с  
обоими гибридами кукурузы:  MV 170, MV 
270, и он составил разницу с контролем 12,7 см 
и 19,2 см соответственно.  Урожайность зеле- 
ной массы гибрида MV 170 на контроле в 
среднем составила 216,5 ц/га, на втором 
варианте с дозой гуматного удобрения «Каз-
углегумус» 1 л/т + 1 л/га – в среднем  246,4 ц/
га, на третьем и четвертом  вариантах с доза-
ми гуматного удобрения «Казуглегумус» 3 л/т 

Таблица 1 - Схема опыта с применением различных доз гуматного удобрения на 
семенах и посвах кукурузы.
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+ 1,5 л/га и 10 л/т + 2 л/га данный показатель 
составил 263,6 ц/га и 275,6 ц/га соответственно 
(таблица 3).

Как видно из таблицы 3, наибольшая 
урожайность зеленой массы гибрида MV 
170 была получена на четвертом варианте 
с применением дозы гуматного удобрения 
«Казуглегумус» 10 л/т + 2 л/га и составила 
275,6 ц/га. В опыте с гибридом MV 270 
максимальный показатель урожайности зеле-
ной массы  так же был получен на четвертом 
варианте и составил 301,9 ц/га. Данные 
показатели превышали контроль на  27,3% и 
23,3% соответственно

Опираясь на приведенные данные, заклю-
чаем, что применение дозы гуматного удо-
брения «Казуглегумус» 10 л/т + 2 л/га у 
обоих гибридов кукурузы обеспечивает  
наибольшую урожайность зеленой массы. 
Так же, при применении данной дозы, был 
получен наилучший показатель высоты рас-
тений кукурузы.

Таким образом, применение гуматного 
удобрения «Казуглегумус» оказало положи-
тельное  влияние на развитие и урожайность 
зеленой массы гибридов кукурузы.

Резюме
Проведен опыт по влиянию различных 

доз гуматного удобрения "Казглегумус 
на рост и накопления зеленой массы у 
гибродов кукурузы (М 170 и М 270). Доза 

обработки семян гибридов кукурузы (10 л/Т) 
и внекормовой подкормки (2 л/га) позволи-
ла повысить уражайность зеленой массы 
кукурузы на 23,3-27,3 %.

Summary
An experiment on the effect of different doses 

of the humate fertilizer "Kazglegumus" on the 
growth and accumulation of green mass in corn 
hybrids (M 170 and M 270) was carried out.

The dose of seed treatment of corn hybrids (10 
l / t) and extra feeding (2 l / ha) made it possible to 
increase the yield of green mass of corn by 23.3-
27.3%.
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металло порфирины, сапропель, фульвокис-
лоты, фосфолипиды.

Введение. Роль органических удобрений 
и опыт их применения в традиционном 
земледелии известен издревле и не требует 
каких-либо дополнительных комментариев. 
Однако очевидность применения органики 
с  учетом реабилитации и экологии почвы, 
качества получаемой продукции лимити- 
руется с точки зрения экономики и эффек-
тивности этого приема. 

Органические удобрения (помет, навоз, торф, 
сапропель) в их естественном виде требуют 
больших норм внесения от  единиц до десят- 
ков и сотен тонн на гектар, так как основная мас-
са азота и других необходимых действующих 
веществ и, в частности, гуминовых кислот 
находится в труднодоступной форме для 
усвоения растениями и почвой.

На сегодня во многих странах мира, и в том 
числе в Казахстане, интенсивно развиваются 
технологии по производству и применению в 
сельском хозяйстве гуминовых препаратов на 
базе органических экстрактов. Так объектив-
но появилась потребность в повышении уро-
жайности  иными методами, чем внесение 
в почву минеральных или органических 
удобрений. В качестве цели исследований 
была поставлена задача «полнее раскрыть» 
генетический и физиологический потенциал 
повышения урожайности растений, на фоне 
уже применяемого минерального питания с 
использованием различных «стимуляторов» 
роста и развития растений, как химического 
происходения,  так и к естественной природы. 
С точки зрения получения «экологически чис- 
той» продукции наибольший интерес пред-
ставляют физические факторы воздей ствия 
на растения, точнее на их семена, клубни, 
луковицы, проростки, а также на взрослые 
растения в разных фазах развития [1,2].

Теоретическое обоснование исследова-
ний. Однако у практикующих земледельцев 
все чаще стали проявляться претензии к ка-
честву и эффективности воздействия на 
растения, применяемых гуминовых удобрений 
от различных производителей и поставщиков.

Традиционные и повсеместно применяе-
мые технологии и общая схема получения 
гуминовых препаратов достаточно проста 
и заключаются в следующем: на сырье, 
содержащее в связанном виде гуминовые 
кислоты, воздействуют в автоклавах жестки-
ми химическими реагентами (щелочами), с 

последующей фильтрацией и  нейтрализа- 
цией полученного продукта. В результате 
такой обработки получают так называемое 
чудо, то есть гуминовые удобрения.

Простата технологии производства гуми-
новых удобрений привела к тому, что на 
рынке появились сотни фирм, предлагающих 
удобрения, стимуляторы роста, кормовые до-
бавки с тем или иным содержанием  гумино-
вых кислот.

Разброс по качеству и, соответственно, 
эффект от применения предлагаемых гумино-
вых удобрений разнозначен. Случается, что 
один и тот же производитель предлагает 
сельхозпотребителю удобрения одной торго- 
вой марки, но с различными химико-физи-
ческими показателями. 

Непостоянный химический состав гуми- 
новых препаратов, полученных по традицион-
ной технологии, является причиной его 
нестабильной отдачи в производственных 
условиях и это уже известный факт у прак-
тикующих аграриев.

Кажущаяся простота технологии привела 
к тому, что на рынке проявились производи-
тели и поставщики, которые не в состоя- 
нии гарантировать стабильность действия, 
предла гаемых ими удобрений, по основным 
физико-химическим показателям.

Недостатки традиционной термохимичес-
кой технологии производства гуминовых 
удобрений заключаются в огромном раз-
бросе их качества, из-за низкой скорости 
протекания процессов обработки и низкий 
выход экстрагируемых гуминовых веществ. 
Исследованиями установлено, что в самых 
лучших традиционных гуминосодержащих 
препаратах количество водорастворимых  гу-
миновых кислот находится на уровне не бо- 
лее 15÷20 г/литр.

При термохимической технологии обра-
ботки естественный фон исходного сырья, в 
частности, наиболее перспективных сапропе-
ля и торфа, искажается и часто меняется их 
природный химический состав. В конечном 
продукте остаются непрореагировавшие ос-
татки химически синтезированных реагентов,  
которые оказывают отрицательное влияние 
как на вегетирующие растения, так и на саму 
почву.   

Среди современных технологий, обеспечи-
вающих получение гуминосодержащий про-
дукт на высоком качественном уровне являет-
ся применение технологии механохимической 

Аннотация. Статья посвящена разработке 
и внедрению инновационной агротехноло-
гии в сельское хозяйства. Даны определения 
гуминовых препаратов озерного сапропеля, 
приведены краткие теоретические аспекты 
механизма действия гуминовых препаратов 
на растения. Описаны методы получения гу-
миносодержащей продукции на высоком 
уровне – технология механохимической ак-

тивации. Изложены результаты практичес-
кого применения инновационных (нано- и 
биофизических) агротехнологий на примере 
обработки семян и растений различных сель-
скохозяйственных культур (сахарная свекла, 
кукуруза) в Казахстане.

Ключевые слова: алкалоиды, гуминовые 
препараты, газовихревые реакторы, термо- 
химическая технология, HUMIN PLUS, 
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активации сырья. Сущность этой технологии 
заключается в мощном импульсном меха-
ническом воздействии на гуматосодержа-
щее  сырье (окисленные бурые угли, торф) с 
минимальным  использованием химических 
реагентов. Например, в некоторые модифи-
кации шаровых мельниц, в которых мелющие 
тела обеспечивают перегрузку в несколько 
десятков раза весьма энергоемки. 

Наиболее эффективным способом, завое-
вывающим все большую популярность, 
является проведение стандартных физико-
химических процессов в жидкой фазе, при 
организации в ней развитой зоны кавитации. 
Кавитацией называют процесс исчезновения 
(«схлопывания») парогазовых пузырьков, 
возникающих в жидкости при ее резком 
растяжении [3]. 

Немецко-российский  институт  биомагнит-
ной кибернетики и нанотехнологий имеет 
приоритет в виде немецкой заявки на патент 
на технологию безреагентной переработки 
гуминосодержащего сырья в специальном 
газовихревом ультразвуковом магнитном 
реакторе-резонаторе [4].

В газовихревом, ультразвуковом магнит-
ном реакторе-резонаторе происходят одновре-
менно процессы диспергации, экстракции, 
растворения, дезинтеграции клеточных струк-
тур, деструкция целлюлозы. Физиологическая 
активность гуминосо держащих препаратов 
с неупорядоченными полимерными струк- 
турами гуминовых кислот и их солей, полу-
чаемых с использованием реактора резона-
тора, увеличивается, пос кольку, чем мельче 
неупорядоченная поли мерная структура та- 
ких веществ с условным понятием молеку-
лярной массы, тем они эффективнее усваи-
ваются мембранами клеточной структуры 
растений. 

Конечным продуктом на выходе из реак-
тора являются органоминеральные удобрения 
повы шенной биологической активности, с 
большим выходом водорастворимых органи-
ческих веществ, и ускоренным протеканием 
реакций гидротермального синтеза. 

Получено заключение, немецкой эксперт-
ной группы адвокатов патентоведов о том, 
что на сегодня аналогов органоминеральных 
удобрений повышенный физиологической 
активности, полученных в промышленных 
масштабах на безреагентной основе, в мире не 
существует [5]. 

Второй важный момент в этой работе – сы- 

рье, из которого производят гуминовые 
удобрения. Самое дешевое и наиболее рас-
пространенное сырье, содержащее гумино-
вые кислоты – это промышленные отходы. 
На их основе произ водят лигногуматы. Также 
работают много производителей гуминовых 
препаратов из бурых углей, торфа и только 
единицы перера батывают самое ценное сырье 
– сапропель.

Дешевизна сырья предопределила выбор 
для многих производителей гуминовых пре-
паратов. Принципиальное различие гуми-
новых препаратов из торфа или лигнинов, 
полученных из сапропеля, состоит в том, 
что природа первых определяется, прежде 
всего, целлюлозой и лигнинами. Из-за этого 
их молекулы (или фрагменты) содержат в 
значительных количествах компоненты с 
ароматическими (бензоидными) ядерными 
структурами, для которых характерны гидро-
фобные свойства. В сапропеле образуется осо-
бый тип гуминовых веществ, происходящих 
из планктона, растительных и животных 
организмов. Их происхождение определяет- 
ся наличием углеводов и белков.

Доля аминовых кислот в гуминовых пре-
паратах и фульвокислотах, произведенных 
из сапропеля, в два три раза выше, чем в 
соответствующих кислотах, образующихся в 
естественных условии. Этим самым они прин-
ципиально отличаются от гуминовых вещес-
тв, полученных из торфа, угля или лигнинов. 
В молекулах гуминовых веществ из сапро-
пеля содержатся очень мало ароматических 
(бензоидных) ядерных структур.

Известно, что алифатические компоненты 
почвы максимально расходуются при сель-
ско хозяйственном использовании почв в 
процессе жизнедеятельности растений и 
микрофлоры. В результате этого происходит 
снижение доли лабильной (подвижной, 
неустойчивой) органической части гумуса 
и наблюдается относительное увеличение 
его инертной части, следствием которого 
является снижение плодородия почвы. Вот 
почему восполнение запасов активного орга- 
нического вещества в почвах должно осу-
ществляться за счет источников, содержа-
щих соответствующие компоненты. К таким 
источникам, восполняющим запасы актив- 
ного органического вещества в почве, отно-
сятся сапропелевые гуминовые вещества, в мо-
лекулах которых преобладает алифатическая 
часть углеводно-липидно-белковой природы. 

Из этого вытекает необходимость пред-
посевной обработки полей, семян органоми-
неральными микроудобрениями, именно из 
сапропеля, с целью восполнения запасов ак-
тивного гумуса почвы [5,6].

Другие отличия сапропелевого сырья для 
производства органоминеральных микроудо-
брений:

гуминовые кислоты сапропелей всех 
классов отличаются от торфяных высоким 
содержанием гидролизуемых веществ, кото-
рые могут быть легко мобилизованы и 
включены в круговорот углеводов в системе 
почва – микроорганизмы – растения – почва. 
Гуминовые вещества с такой структурой 
обладают высокой физиологической актив- 
ностью и высокой способностью к образо-
ванию комплексов с ионами металлов (хела-
тирование) [7].

Удобрения из торфа, бурого угля и лигни-
нов обладают меньшей, прилипаемостью к 
био логическим объектам, к их клеточным 
мембранам, чем сапропелевые. По этой при-
чине и из-за больших молекулярных масс 
они менее способны проникать в клетки 
растений. Гуминовые удобрения из торфов, 
лиг нинов, бурых и окисленных каменных 
углей беднее, чем препараты из сапропелей и 
вермикомпостов с биологически активными 
веществами – аминокислотами, фермен- 
тами, витаминами, фитогормонами и др. 

Удобрения из торфов, бурого угля и лиг- 
нинов характеризуются высокой устойчи-
востью к биодеструкции и поэтому могут 
накапливаться в почве в составе стабильного 
(неактивного гумуса). Время их полураспада 
исчисляется сотнями лет.

Препараты  из  экстракта сапропеля стиму-
лируют создание мощной и разветвленной 
корневой системы растений (особенно корней 
третьего порядка), которые,  в свою очередь, 
приводит к росту зеленой массы и увеличе-
нию  урожая. Они стимулируют выработку 
корневых выделений (экссудатов), обогащая 
тем самым микробиоту почвы благодаря своей 
хелатной способности. Они способствуют 
высвобождению молекул фосфатов, связан-
ных с железом, алюминием, магнием и 
кальцием, с последующим хелатированием 
всех этих молекул и тем самым делают их 
более доступными растению.

Вывод из теоретического обонования 
исследований.

Для производства качественных, стабиль-

ных гуминосодержжащих удобрений важ-
на не только инновационная немецкая тех- 
нология безреагентной переработки гумино-
содержащего сырья, но и выбор сырья, а также 
и тщательный  физико-химический контроль 
качества сапропеля.

Предлагаемая Немецко-российским   инсти- 
тутом   биомагнитной кибернетики и нано-
технологий серия микроудобрений HUMIN 
PLUS относятся к быстродействующим 
эффективным и экономичным удобрениям 
многофункционального действия.

Материалы и методы исследования.
1. Сырье: Сырьем для производства 

HUMIN PLUS служит экологически чистый 
озерный сапропель в пресноводных водоемах  
России, возраст которого насчитывает десятки 
тысяч лет, и он состоит  из органических и 
минеральных веществ.Эти вещества обра-
зуются при биологической гумификации ос-
татков растительности и животных (планктон, 
цветочная пыльца, животные и растительные 
организмы). В сапропеле находится большое 
многообразие органических и минераль-
ных компонентов: водорастворимые, легко- и 
трудногидролизуемые вещества; гумино- 
вые (ГК), гиматомелановые (ГМК) и фуль- 
вокислоты (ФК), широкий спектр амино-
кислот, сахаров, пептидов, целлюлозы, лиг-
нина, липидов, каротиноидов, ксантофила, 
спиртов, кетонов, карбоновых кислот; 
производные хлорофилла, алкалоидов; метал- 
лопорфирины, фосфолипиды, витамины, 
ферменты, антибиотики, стероидные соеди-
нения; расширенный состав микроэлементов 
в форме металлоорганических комплексов. 
Многообразие компонентов и их пропор-
циональное  соотношение в реликтовом сап-
ропеле сбалансированы самой природой 
и являются жизнено необходимыми для 
растительных форм и животных организмов 
на всех этапах их развития.

2.Технология производства биоргани-
ческого препарата.  

Для производства HUMIN PLUS применя-
ли современные газоструйные ультразвуко-
вые магнитные реакторы-резонаторы и соот-
вет ствующие нанопроцессы экстракции сап-
ро пеля, которые позволили частично или 
даже полностью отказаться от реагентной 
(химической) традиционной технологии [4]. 

Результаты исследований. Биорганичес-
кий препарат HUMIN PLUS  был испытан 
в различных климатических условиях 
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в  Казахстана. Так, опыты, проведенные в 
Алматинской области, на почвах с близким 
залеганием галечника, показали высокую 
эффективность препарата на основе базово-
го HUMIN PLUS. Исследованиями уста-
новлено, что препарат  на основе HUMIN 
PLUS оказывает положительное влияние на 
начальные этапы онтогенеза растений свек-
лы, в частности, на энергию прорастания 
семян (табл.1). Так, в опыте при предпосевной 
обработке  семян сахарной свеклы препара-
том на основе HUMIN PLUS количество 
всходов  растений, в период полных всходов, 
составило 26 шт, а масса 100 растений 28,3 
г, в контроле они были соответственно 15 шт 
и 20,5 г. Исследования также показали, что 
препарат повышает устойчивость зимующей 
свеклы к воздействию низкой отрицательной 
температуры в зимний период (табл.2). При 
предпосевной обработке семян  препаратом  
густота растений составила 506 тыс. шт. на 1 
гектар, а в контроле 330 тыс. шт. га. В осенний 
период вегетации выпадение растений,  при 
обработке семян препаратом, составили: в 
эксперименте  13%, а  в контроле 20%. 

Испытание технологии  с HUMIN PLUS на 
кукурузе показало (рис.1), что высокая сырая 
масса початков, а также сухая масса надзем- 
ной части отмечены на варианте с исполь- 
зованием препарата и составили соответ-
ственно – 121-116 кг/м2. 

Превышение к контролю в этом случае 
была в пределах 4-9 кг/м2 или 3,5-7,5% 
соответственно.

Действие препарата HUMIN PLUS спо-
собствовала не только лучшему исполь-
зованию растениями действующих веществ, 
но и существенно повысило  содержание в 

зерне кукурузы органических (протеин, азот, 
жир, клетчатка) и минеральных веществ (зола, 
фосфор, калий). 

Обсуждение результатов исследований. 
При использовании новых физических прие-
мов при переработке сырья  в газовихревых 
ультразвуковых реакторах резонаторах полу-
чаются экстракты с качественно новыми 
физиологическими, биологическими свойст-
вами, стабильным составом активности дей-
ствующих веществ. Этот метод позволяет 
производить препараты и микроудобрения с 
заданными параметрами по концентрации и 
содержанию водорастворимых гуминовых 
кислот (от 40 г/литр и выше).

Кроме того, в реакторе-резонаторе можно  
получать удобрения  с оптимальным соотно-
шением гуминовых и фульвокислот.

Инновационность технологии при произ-
водстве HUMIN PLUS состоит в обработке  
готового продукта в специальном магнитном 
поле в реакторе резонаторе по патентован-
ной немецкой технологии (немецкий  патент 
DE 10 2009 043 821 A1. Магнитная обработка 
позволяет в большей степени активировать 
продукт, что создает возможность применить 
его в малых концентрациях с  получением 
хорошего эффекта. Такая технология обра-
ботки сырья позволила повысить урожай-
ность сахарней свеклы, кукурузы на 10% без 
применения микроудобрения HUMIN PLUS, а 
с его использованием этот показатель доходил 
до 30% как в Германии, так и в Казахстане. 

Совокупное применение технологии поз-
воляет оказывать одновременное много-
векторное воздействие на растение и почву. 
Наличие в HUMIN PLUS органических, ми-
неральных, стимулирующих и биоактивных 
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веществ позволяет обеспечить растение и поч-
ву всем комплексом необходимых питатель-
ных веществ, создает условия независимого 
механизма воздействия на растение и почву, 
которые, в конечном счете,  дают суммарный 
эффект.

Заключение. Инновационная агротехно-
логии, на основе высококонцентрирован- 
ного биоорганического стимулятора роста 
растений HUMIN PLUS ускорила энер-
гию прорастания, и всхожести семян сахар-
ной свеклы, кукурузы и впоследствии по-
ложительно повлияло на оптимальную гус-
тоту растений в период наблюданий «посев 
- всходы», так и в последующием, при 
формировании урожая зерна кукурузы, с 
заметным увеличением в нем органических 
соединений и минеральных веществ. 

Түйін
Мақалада ауыл шаруашылығына иннова-

циялық агротехнологияны әзірлеп енгізу ту-
ралы айтылған. Гуминдік қышқылдардың 
теориялық маңызы және сипаттамасы кел-
тіріліп, олардың өсімдікке әсері баяндалады. 
Ауыл шаруашылығы тұқымдарын себер ал-
дында құрамында металдардың нано және 
макро бөлшектері бар стимулятормен (нано 
және биофизикалык) өңдеудің Қазақстанда 
жүргізілген тәжірибелердің қорытындысы 
келтірілген. 

Summary
The article is devoted to the introduction 

of innovative technologies agriculture. There 
are definitions of humic substances limnetic 
sapropel provides a brief theoretical aspects of 

the mechanism of action of humic substances 
on plants. Methods are described for obtaining 
humic-containig products at a high level 
technology of mechanochemical activation. The 
results of   practical application of innovative 
(nano and biophysical) agricultural technologies 
on the example of a seed treatment plants and 
various agricultural cultures in Kazakhstan.
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Рисунок 1. Сырая и сухая масса кукурузы

Растениеводство Растениеводство



52 53

Н
АУ

К
А 

И
 А

ГР
АР

Н
О

Е 
П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 К
АЗ

АХ
СТ

АН
А

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС

МРНТИ 34.01.11

ЖЫЛЫЖАЙДА ҚИЯР ТҰҚЫМЫНЫҢ ӨНУІНЕ ЖӘНЕ ӨСУІНЕ 
ӨСІМДІК РЕТТЕГІШІНІҢ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ

А.С. Акмуллаева1, А.М. Маусумбаева2, Қ.Ж.Құланбай3 
1ҚР Талдықорған қ., І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 

Биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институтының агробиотехнология 
зертханасының меңгерушісі б.ғ.к. e.mail: meirhan2009@mail.ru

2ҚР Талдықорған қ., І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 
а-ш.ғ.к., e.mail: aida_28.65@mail.ru
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Зерттеу тақырыбының алғы сөзі: 
жылыжайда қияр тұқымының өсуіне био-
стимулятор Новасил және Биодукс әсерін 
зерттеу және биологиялық тимділігін анықтау.

Мaқсaты, негізгі бағыты және ғылыми 
зерттеу ұсынысы. биопрепараттардың тұ-
қымдардың өсуі мен өнгіштігіне және көшет-
тің вегетативтік органдарының қалыптасуына 
әсерін зерттеп, оларды өңдеу мерзімдері мен 
тәсілдерінің көшетті топыраққа отырғызған-
нан кейін фенологиялық және биологиялық 
белгілерге әсерін; қияр будандарының фи-
зиологиялық процестеріне және қияр жеміс-
терінің өнімділігіне және химиялық құрамы 
анықталады; жылыжайда өсіру үшін қияр 
будандарының неғұрлым перспективалы бу-
дандары мен қолдану арқылы қияр өсірудің 
экономикалық тиімділігін есептеу.

Жұмыстың ғылыми және практикалық 
маңыздылығына қысқаша сипаттама.  
Қиярда кездесетін аурулар мен зиянкестердің 
түрлері мен ықтимал қауіптілігін анықтау. 
Қияр тиімді өсіру үшін түрлі технологияларды 
пайдалану есебінен жалпы өнімділікті 
арттыру.

Зерттеу жұмысының нәтижесі мен са- 
раптамасы және қорытындысы. Қорғал-
ған топырақ жағдайында алғашқы рет 
жарық дақылдарын қияр өсіру кезінде та-
биғи биостимуляторларын қолдану және 
қосымша жарықтандыру деңгейін кешенді 
салыстырмалы бағалау жүргізілді. Қияр ау-
руларының негізгі қоздырғыштарының түр- 
лік құрамы сипатталған және олардың за-
қымдайтын әсерін төмендету үшін препарат 
ұсынылған. Өнімділікті қалыптастыруға және 
өнімнің сапалық көрсеткіштеріне әсер ететін 
тиімді технологиялық тәсілдер анықталды.

Зерттеу жұмысының құндылығы. Қияр 

ауруларының негізгі қоздырғыштарының 
түрлік құрамы сипатталған және олардың за-
қымдайтын әсерін төмендету үшін препарат 
ұсынылған. Өнімділікті қалыптастыруға және 
өнімнің сапалық көрсеткіштеріне әсер ететін 
тиімді технологиялық тәсілдер анықталды.

Зерттеу нәтижесінің практикалық ма-
ңыздылығы. Зерттеулер көрсеткендей, тұ-
қымның ісінуі 100% құрады, бірақ жаппай 
гүлдену мен өнгіштігі биопрепараттың түрі- 
не және сорттың биологиялық ерекшелікте-
ріне байланысты болды. Жемістер мен қияр 
тұқымдарының қалыптасуының басталуы, 
жаппай пісуі биопрепараттардың әсерінен 
болды.

Кілт сөздер.  жылыжай, қияр тұқымы, өсу 
реттегіші, өсу, ауру қоздырғыштары.

Тақырыптың маңыздылығы: Жиырма 
бірінші ғасыр адамзат өркениеті үшін ерек-
ше ғылымның өрлеуімен сипатталады, оған 
қол жеткізу адамзат қызметінің көптеген 
салаларында қолданыла бастады. Адамның 
табиғатпен ыдырауы ауыл шаруашылығынан 
басталады, бұл тек эрозияның және то-
пырақтың тұздануының барлық өсу ауқымы 
ғана емес, сонымен қатар фауна мен флора-
ның көптеген түрлерінің жоғалуы, жер асты 
сулары мен өсімдік өнімдерінің нитраттар- 
мен, фосфаттармен және пестицидтермен 
ластануы. Тыңайтқыштардың жоғары мөл-
шерін пайдаланудың салдары агроэкожүйелер 
мен жалпы биосферадағы экологиялық тепе-
теңдіктің бұзылуы болып табылады [1].

Қазіргі уақытта қорғалған топырақта кө-
көніс өсімдіктерін өсірудің кешенді тех-
нологиясын қамтамасыз ететін олардың ком- 
поненттерінің ұзақ әсеріне ықпал ететін пре-
параттар кең таралған. Фиторегуляторлар 
мен иммуностимуляторларды қолдану зат 

алмасуды реттеп қана қоймай, сонымен қатар 
өсімдіктердің түрлі ауруларын алдын алуға 
мүмкіндік береді. Алайда, экономикалық 
проблемаларға байланысты көкөніс шаруа-
шылығында биопрепараттарды өндіру және 
пайдалану айтарлықтай төмендеді. Қорғал-
ған топырақтағы көкөніс шаруашылығы жа-
ңа кәсіпорындарды салу және жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорындарды жаңғырту, жаңа 
экологиялық таза технологияларды енгізу, 
сондай-ақ қажетті инфрақұрылымды құру 
үшін салымдарды өткір қажет етеді. Әлемдік 
нарықта өндірілетін биопрепараттар спектрі 
белсенді кеңейтілуде,бұл әлемнің дамыған 
елдерінде қорғалған топырақты дамыту бағ-
дарламасын іске асыруға байланысты [2].

Синтетикалық балама ретінде биология-
лық құралдарды қолдану өндірістегі эколо-
гиялық жағдайды жақсартады, өндірілетін 
көкөніс өнімдерінің шығуы мен сапасын арт-
тырады. Басым міндеттердің бірі адамзат 
жинаған ғылыми білімнің үлкен әлеуетін 
барынша пайдалануға мүмкіндік беретін 
Тамақ өнімдерін өндірудің баламалы тұжы-
рымдамалары мен стратегияларын іздеу бо-
лып табылады [3].

Жылыжай көкөніс шаруашылығы Қа-
зақстанның  барлық аумағында ауыл шаруа-
шылығы өндірісінің маңызды салаларының 
бірі болып табылады. Жылыжайларда көкө-
ніс дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы 
технологияларының міндетті элементі өсім-
діктерді қорғаудың биологиялық құралда- 
рын  пайдалануда болып табылады. Соңғы 
20 жылда елімізде энтомофагтар мен био-
препараттарды пайдаланудың үлкен тәжіри-
бесі жинақталған. жылыжайларында өсім-
діктерді биологиялық қорғаудың аймақтық 
бейімделген жүйелері құрылды [4].

Біздің жұмысымыздың мақсаты жергілікті 
және интродукцияланған энтомофагтардың 
биоэкологиялық ерекшеліктерін зерттеу жә- 
не қорғалған топырақта көкөніс дақылдары-
ның негізгі зиянкестерімен күресте олардың 
тиімділігін бағалау болып табылады.

Көбінесе биологиялық белсенді компос-
тарды дайындау проблемасы қоректік эле-
менттердің толық жиынтығынан тұратын 
бастапқы органикалық қоспаның тез фер-
менттеу немесе компостирлеу процесін-
де қарапайым органикалық заттарды жо-
ғалтады және күрделі жинақтайды. Осыған 
байланысты, онда осы күрделі қосылыстар-

ды - ең алдымен саңырауқұлақтар мен ак-
тиномицеттерді өзгертетін микрофлораның 
өкілдері тез және белсенді дамып келеді. 
Бұдан әрі, биологиялық белсенді топырақты 
дайындау технологиясында, осындай компост 
негізінде, бұл өнім шымтезекпен бірге жаңа 
субстратты оңай игеретін, белсендірілетін 
және бактериялық ортаның дамуын басатын 
саңырауқұлақ микрофлорасының көзі болып 
табылады. Субстраттың немесе топырақтың 
«Гүлдену» әсері бар. Онда алмасу өнімдері 
– антибиотиктік қатардың уытты қосылыста-
ры жинақталады. Қолайсыз жағдайлар туын-
даған кезде (төмен температура, жоғары 
ылғалдылық) кейбір микромицеттер патоген-
ді түрге көшуі мүмкін, әртүрлі аурулардың 
қоздырғыштарының өкілдері белсенді қо-
ныстанады.

Мұндай топырақтарда мәдени өсімдіктер-
ді өсіру қиын және қауіпсіз емес, көбінесе 
өсімдіктер нашар дамиды, алмасудың уытты 
өнімдерін жинақтайды, олардың тұрақтылы- 
ғы мен өнімділігі күрт төмендейді. Топырақ-
тың биоценозының рөлін асыра бағалау қиын, 
өйткені ол өсімдіктердің тамыр жүйесінің 
тіршілік ету ортасының ажырамас құрамдас 
бөлігі болып табылады және өсірілген да-
қылдың өсуі мен дамуына елеулі әсер ете 
алады. Бұл әсер оң және теріс болуы мүмкін. 
Теріс әсер, әдетте, өсімдіктердің әртүрлі 
аурулары – патогенді микроорганизмдер ту-
дыратын тамыр және тамыр шұрақтары, 
фузариоз, питиоз және т.б. түрінде байқалады. 

Ерте піскен көкөніс өнімдерін паналау ар-
қылы өсіру биологиялық белсенді заттарды 
қолдануға негізделген заманауи әдістерді пай-
далана отырып, жоғары сапалы өнім алуды 
қамтамасыз ететін жаңа технологияларды 
әзірлеуді талап етеді [5].

Биопрепараттарды қолдану өсімдіктердің 
иммунитетін нығайтады, құрғақшылыққа тө- 
зімділікті, жемістердің байламдылығын жә-
не түсімділігін арттырады, өнімнің пісуін 
тездетеді және өнімнің сапасын жақсартады, 
онда нитраттар мен ауыр металдардың құра-
мын төмендетеді. Биологиялық белсенді зат-
тардың маңызды қасиеті - адам мен жануар- 
лар үшін өте төмен уыттылық.

Зерттеудің мақсаты-қиярдың өсуіне, да-
муына және түсімділігіне жасанды жарық-
тандыру деңгейінің әсерін анықтау – ;

- өсуді ынталандырғыштардың қиярдың 
дамуы мен түсімділігіне әсер етуін анықтау.;
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- қияр ауруларын қоздырғыштардың түр-
лік құрамын, олардың таралуы мен дамуын 
анықтау, сондай-ақ олармен күрестің эколо-
гиялық қауіпсіз тәсілдерін ұсыну; 

- қорғалған топырақ жағдайында қияр 
өсірудің зерттелетін элементтеріне экономи-
калық және энергетикалық баға беру.

Зерттеудің алға қойылған мақсатын іске 
асыру үшін келесі міндеттер шешілді: био-
препараттардың тұқымдардың өсуі мен 
өнгіштігіне және көшеттің вегетативтік ор-
гандарының қалыптасуына әсерін зерттеу; 
биопрепараттармен өңдеудің мерзімдері 
мен тәсілдерінің көшетті топыраққа отыр-
ғызғаннан кейін фенологиялық және био-
логиялық белгілерге әсерін зерттеу; био-
препараттардың қияр будандарының физио-
логиялық процестеріне әсерін зерттеу, 
биопрепараттардың қияр жемістерінің өнім- 
ділігіне және химиялық құрамына әсерін 
зерттеу; жылыжайда өсіру үшін қияр бу-
дандарының неғұрлым перспективалы бу-
дандарын анықтау; биопрепараттарды қол-
дану арқылы қияр өсірудің экономикалық 
тиімділігін есептеу. 

Қиярда кездесетін аурулар мен зиян-
кестердің түрлері мен ықтимал қауіптілігін 
анықтау. Қиярды тиімді өсіру үшін түрлі 
технологияларды қолдану арқылы жалпы 
өнімділікті арттыру [6].

Зерттеу материалдары мен әдістері: 
зерттеу объектісі, екпелердің жасы, отырғызу 
схемасы: қияр, F1 сорты және Уран, отырғызу 
схемасы – 50*30 (қорғалған топырақ қияры).

Вегетациялық кезең ішінде өсімдіктердің 
өсуі мен дамуына бақылау жүргізілді. Алғаш-
қы өскіндердің пайда болуы, бірінші осы 
парақтың пайда болуы, бутондардың пайда 
болуы – гүлденудің басталуы және жаппай 
Гүлдену, сонымен қатар гүлдердің саны 
ескерілді, генеративтік саланың қалыптасуы 
бағаланды. Жеміс берудің басталуы анық- 
талды. Өсімдіктердегі жапырақтар са-
нын өлшеді. Басты және бүйірден қашу 
жапырақтарының санын, сондай-ақ бүйір-
ден қашу санын анықтады. Өсімдіктің асси- 
миляциялық бетінің қайталануы мен нұс-
қалары бойынша өсу есебі жүргізілді: барлық 
өсімдіктің жапырақтарының ауданы басты 
және бүйірден қашудағы көрсеткіштерді 
саралап анықталды [4]. 

Таразы әдісімен және әдістеме бойынша 
тексере отырып, жапырақтың ұзындығы мен 

саны бойынша табақ аппаратының ауданын 
анықтау. Егінді есепке алу бір шаршы метрден 
жиналған жемістердің килограммен пісуіне 
қарай оның түсу динамикасында жүргізілді. 
Өнімділік бойынша деректерді математика- 
лық өңдеу әдістеме бойынша және опера-
циялық жүйе ортасында компьютерлік бағ-
дарламасын қолдану арқылы жүргізілді [7].

Есептер (тәжірибелік бөлім): қияр-жылу 
сүйгіш мәдениет. Ауа температурасы 10°С 
болғанда өсімдіктердің өсуі тоқтатылады, 
жапырақтары 6°С болғанда сары болады. 
Суықтың өскіні мен ересек өсімдіктері бол-
майды. 40°С жоғары температурада да өсу 
тоқтатылады. Қиярдың өсуі мен дамуы үшін 
қажетті ауа температурасының тиімді мөл-
шері егуден бастап жинау басталғанға дейін 
172-198° С құрайды [8].

Қияр-барлық көкөніс дақылдарының ең 
ылғал сүйгіш. Егер топырақтың ылғалдылығы 
10,1%-ға дейін төмендесе, онда олар өсуді 
тоқтатады,ал мысалы, қырыққабат топырақ-
тың ылғалдылығы 8,7% болғанда ғана өсуін 
тоқтатады. Ауаның оңтайлы салыстырмалы 
ылғалдылығы – 80-90%, топырақ – 65-95% 
далалық ылғалдылықтан.

Қияр тез өсетін өсімдіктерге жатады, 
сондықтан оларды жоғары құнарлы топы-
рақтарда өсіру керек. Егер ауада кемінде 
0,2-0,3% көмірқышқыл газы болса, қияр ең 
өнімді дамиды, демек, көңді енгізу әсіресе 
олар үшін тиімді. Бірінші осы парақ қолайлы 
жағдайда қияр өсіп-өнгеннен кейін бесінші-
алтыншы күні пайда болады. Осы кезеңде 
оның қуысында гүл бүршіктері салынады. 
30-40 күннен кейін гүлдер пайда болады – ер 
немесе әйел [9].

Тұқымының өсуі үшін ең жақсы шарт тар 
температура 20-25°С және ауаның салыс-
тырмалы ылғалдылығы 80-90% болып табы-
лады. Ұрықтандырудан кейін 8-12 күннен 
кейін жемістер тұтынуға дайын болады. Био-
логиялық піскен жемістер 40-60 күннен ке- 
йін жетеді.

Өсімдіктердің өсуін реттегіштердің 
мәні табиғи текті және адам синтездеген 
заттар зиянды организмдерді биологиялық 
жою мақсатын көздемейді, ал аз мөлшерде 
қолданылатын өсімдіктердегі өсу, физиоло-
гиялық және формальды процестерге елеулі 
әсер етеді [10].

Өсуді реттегіштерді қолдану өсімді жә-
не өсірілетін өнімнің сапасын арттыруды 

қамтамасыз етеді, өсімдіктердің зиянкестер-
ге, ауруларға, әртүрлі стресстік әсерлерге 
қарсы тұруын күшейтеді, жемістердің бай-
лануын жақсартады, неғұрлым ерте өнім 
алуды, оның сақталуын қамтамасыз етеді, 
дәнді дақылдардың таралуын болдырмайды. 
Дамыған шет елдерде өсімді реттегіштер- 
мен ауыл шаруашылығы дақылдары егістігі-
нің 50-80% өңдейді [11].

Өсімдіктер өсуінің табиғи реттегіштері 
немесе фитогормондар – бұл 10-13-10-5 
моль/л концентрацияларында физиология-
лық процестерді реттеу мен үйлестіруді 
жүзеге асыратын өсімдіктердің ұлпалары 
мен органдарында түзілетін төмен молеку-
лалық қосылыстар. Олар өсімдікке ынталан-
дыратын және тежейтін әсер етуі мүмкін. 
Табиғи стимуляторлар тобына төрт клас-
ты фитогормондар кіреді: ауксиндер, гиб-
береллиндер, цитокининдер және брасси-
ностероидтар. Өсу реттегіштері – тежегіш-
тер тобына екі фитогормон кіреді: абсциз 
қышқылы және этилен [12].

Өсімдік реттегішінің көкөніс дақылдары 
тұқымының дамуы мен өнгіштігіне әсе-
рін бағалау мақсатында жылыжайда ғылы- 
ми жұмыс жүргізілді. Алғашқы зертханалық 
жағдайларда көкөніс дақылдары тұқымда-
рының өнгіштігі анықталды. 

Зертхана жағдайында тәжірибелік өсімдік-
тердің отырғызылған тұқымдарының өнім-
ділігі мен өсу қуаты 3 нұсқа жағдайында 
жүзеге асырылды. 

1 нұсқасы. Зертханалық бөлменің тере- 
зесі 0,5 м қашықтықта жарықтандырылған 
кезде, ылғалмен толық қанығу (200 С) ; 

2 нұсқасы. Толық ылғалға қаныққан, 
қараңғыда (180 С) температурасы бар үй-
жайда; 

3 нұсқасы. Ылғалмен толық қаныққан 
тұрақты температурасы 250 С катализаторда 
Жарық термостатына салынады. 1-3 нұс-
қасында толық піскен тұқымдар; 

Нұсқа бойынша 2000 С температуралық 
ылғалдылықпен толық қаныққан жағдайда 
петридің әрбір кесеіне өсімдіктен 10 данадан 
тұқым орналастырылған. Тұқымдардың тү-
сімділігі мен өсу серпінін анықтау үшін 
олардың өсу және даму қарқындылығына 
фенологиялық бақылау жүргізілді. 

Бақылау нәтижелері бойынша 10 дана 
егілген қияр тұқымының 5 тұқым өндірілгені, 
алғашқы 6 күнде егілген тұқымдардың 

саны анықталғаны және орташа пайыздық 
көрсеткіш есептелгені анықталды. 

2-нұсқа бойынша ылғалдылығы жеткілік-
ті, температурасы 180С қараңғы үй-жайда 
өсімдіктердің тәжірибелік тұқымдарын алу- 
дың өнімділігі мен қарқындылығын фено-
логиялық бақылау нәтижелері төмендегі 
кестеде келтірілген. Егер қараңғы үй-жайда 
180С температурада тұқымдардың өскін-
дерінің қарқындылығы қияр өсімдігінде (4 
дана) басым екені анықталса, онда өскіндер- 
дің баяу динамикасы қызанақ тұқымында (3 
дана) жүзеге асырылды (1-сурет).

Сурет 1. Зертханалық жағдайларда 
қияр тұқымдарының өнгіштігі 1-нұсқа 
зерттеу нәтижелері бойынша К10Х20 
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Зерттеу нәтижелері мен қорытындылар: 
Биодукс өсуінің реттеушісіне жүргізілген 
тіркеу зерттеулерін талдау 0,2 мг/кг қалыпты 
жағдайда қияр тұқымдарын жібіту кезінде 
Биодукспен екі рет бүрку оң нәтижелер алды. 
Өсімдіктердің даму қарқындылығына, өсу 
процестеріне және өсімдіктердің өнімділігі-
не айтарлықтай әсер еткен жоқ. Осылайша, 
Биодукс нормасы кезінде нұсқадағы басты 
сабақтың биіктігі 2 мл/га және 5 мг/га-ға 
қарағанда бақылаумен салыстырғанда 15,7 
және 17,3-ке жоғары болды, Парақ бетінің 
ауданы 13,3 және 14,1-ге сәйкес жоғары болды. 
Осындай заңдылық қияр өнімділігі бойынша 
да белгіленген. Заражая үстеме бақылаумен 
салыстырғанда жоғары болды және 13,0 жә-
не 15,6-ды құрады. Аталған сорғыштар это-
лон ретінде пайдаланылатын өсімдіктерді 
тозаңдандыру кезінде бақылауға қарағанда 
біршама жоғары болды.

Шымтезек-бактерия, Актиномицет, саңы- 
рауқұлақтар негізіндегі жылыжай топырақ-
тарының табиғи микробиоценозы оларда үне-
мі кездеседі және шымтезек түріне, ыдырау 
дәрежесіне, қайта өңдеу, сақтау, тасымалдау, 
пайдалану жағдайларына байланысты бола- 
ды. Шымтезек түрі және оның ыдырау дәре-
жесі микроорганизмдердің бастапқы сапа- 
лық және сандық арақатынасына елеулі әсер 
етеді. Саңырауқұлақтар саны дайын органи-
калық заттардан көп болса, ал бактериялардың 
сапалық және сандық құрамы шымтезектің 
ыдырау дәрежесіне байланысты болады [13]. 

Микроорганизмдердің қалыптасқан био-
ценозы тұрақты емес, үнемі және тез өзгереді. 
Бұл әртүрлі факторлардың әсерінен болады: 
топырақтың бастапқы микрофлорасы, суар-
малы суы бар микроорганизмдер енгізу, кө-
көніс дақылдары тұқымдарының эпифитті 
микрофлорасы, ауадан микроорганизмдердің 
шөгуі және басқалар. Осылайша, жылыжайға 
түсетін топырақтар, шымтезек негізінде пай- 
далану сәтінде микроорганизмдердің сапа-
лық және сандық арақатынасында қиын ба-
қыланады. Қорғалған топырақта көкөніс 
дақылдарын өсіру агротехнологиясы әдетте 
микрофлораның құрамын да, оның саны 
мен динамикасын да ескермейді. Қазіргі ке-
зеңде өсірілетін дақылдың өсу процесінде 
субстраттардың микробиологиялық құрамын 
басқарудың екі әдісін бөліп көрсетуге бола- 
ды [14].

Бірінші әдіс топырақты химиялық пре-
параттармен өңдеу жолымен дақылдарды 
вегетациялау кезінде патогенді микроорга-
низмдермен күресу болып табылады. Олар 
көптеген жылыжай шаруашылықтарында 
қолданылады, бірақ жоғары фунгицидтік жә-
не бактерицидтік әсерге ие бола отырып, ал-
дымен патогенді микрофлорамен күресте оң 
нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл 
іс-әрекеттің таңдаулылығының болмауына 
байланысты химиялық синтез препараттарын 
қолдану топырақтың барлық биоценозының 
жойылуына әкеп соқтырады, ал жаңасының 
қалыптасуы химиялық препараттардың қал-
дық концентрациясының фонында және 
болжанбайды [15].

Босаған тауашаларды топыраққа орна-
ластыру мақсатында химиялық препарат-
тармен өңдегеннен кейін 7-10 күннен ке-
йін жиі пайдалы микрофлораны енгізеді. 
Биопрепараттарды мұндай қолдану тиімді 
болып табылады, бірақ көбінесе процедура-
ны бірнеше рет қайталауға тура келеді, бұл 
өнімнің өзіндік құнына әсер етеді [16].

Топырақтың биоценозының микробиоло-
гиялық құрамын басқарудың басқа тәсілі 
биологиялық препараттарды патогенді мик-
роорганизмдермен күресу үшін ғана емес, 
патогенді микроорганизмдердің тұрақты по-
пуляциясының туындауын болдырмауға ба-
ғытталған фактор ретінде, яғни өсімдіктердің 
ерте өсу сатыларында да, субстраттарды 
дайындау сатысында да профилактикалық 
құралдарды пайдалану болып табылады [17].

Алайда, әдетте, мұндай биопрепараттар- 
дың әрекет етуші бастау ретінде Bacillus sub-
tilis жасушаларының препараттық формала-
ры немесе tnchoderma virida энтомопатогенді 
саңырауқұлағы бар, олар қолайлы даму 
жағдайларында топырақтың биоценозының 
құрамын микромонокультура жағына жыл-
жытады. Бұл жағдай басқа деңгейдегі проб-
лемаларға, микробтық синтездің бір түрін 
артық жинақтауға әкелуі мүмкін, бұл өте 
қажет емес [18].

Топырақтың тиімділігін арттыру саңы-
рауқұлақ флорасының артық санынан орга-
никалық массаны қорғауды қамтамасыз 
ететін жоғары бактериялық белсенділіктің, 
азотфиксациялайтын қабілеттіліктің және 
бакфлораның фосфор мен кальцийдің 
қиын еритін қосылыстарын оңай түзілетін 

қалыптарға трансформациялау қабілетінің 
артуын қамтамасыз ететін жоғары бактерия-
лық белсенділіктің есебінен мүмкін бола-
ды. Бұдан басқа, топырақтың микрофлорасы 
өсімдіктердің өсуі мен дамуы үшін қажетті 
биологиялық белсенді заттардың продуценті 
болып табылады. Осыған байланысты біз 
Бакфлор биопрепаратын дайындау және 
қолдану тәсілін әзірледік [19].

Нәтижелер мен талқылау: осылайша, 
тіркеу сынақтарының нәтижелері Биодукс 
өсуінің реттеуіші қорғалған топырақ жағ-
дайында қияр өнімділігі мен өсу про-
цестерінің артуына ықпал ететінін көрсетті. 
Сынақ барысында өсімдіктердің аурулармен 
қоныстануы байқалмады, қосымша эконо-
микалық шығындар жүргізілмеген, өсуді 
реттегішпен өңдегеннен кейін өсімдіктердің 
стресстік жай-күйі болмады (1-кесте).

Зерттеулер көрсеткендей, тұқымның ісінуі 
100% құрады, бірақ жаппай гүлдену мен 
өнгіштігі биопрепараттың түріне және сорт- 
тың биологиялық ерекшеліктеріне байланыс-
ты болды. Жемістер мен қияр тұқымдары- 
ның қалыптасуы, жаппай пісуі биопрепарат-
тардың әсерінен пайда болды (2-кесте).

Қорытынды: қорғалған топырақ жағ-
дайында ғылыми жаңашылдық, бірінші рет 
жарық дақылдарын қияр өсіру кезінде табиғи 
текті өсудің стимуляторларын қолдану және 
қосымша жарықтандыру деңгейін кешенді 
салыстырмалы бағалау жүргізілді. Қияр ау-
руларының негізгі қоздырғыштарының түр- 
лік құрамы сипатталған және олардың зақым-
дайтын әсерін төмендету үшін препарат 
ұсынылған. Өнімділікті қалыптастыруға және 
өнімнің сапалық көрсеткіштеріне әсер ететін 
тиімді технологиялық тәсілдер анықталды.

Қорғалатын ережелер:
- рентабельді жоғары сапалы өнім алуды 

қамтамасыз ететін қияр шырынын өсіру 
кезінде қосымша жарықтандыру деңгейлері;

- табиғи шығу тегі өсуінің стимуляторлары, 
қияр дақылының өнімділігін арттырады; 

- қорғалған топырақ жағдайында қияр 
ауруларын қоздырғыштардың түрлік құрамы.

Резюме
Изучено и дана оценка влияния стимуля-

тора и регулятора роста растений (Новасил, 
Биодукс) на всхожесть семян и дальнейший 
рост, развитие огурца в условиях теплицы.

 

 
 

Сурет 1. Зертханалық жағдайларда қияр тұқымдарының өнгіштігі 1-нұсқа 
зерттеу нәтижелері бойынша К10Х20 микроскоппен бейнеленген 

 
 
 
Кесте 1. Биодукс және Новасил өсуінің реттеуішінің тұқымдардың ісінуі мен 
енуіне, қорғалған топырақ жағдайында қияр фенофазасының өту мерзіміне 

әсері 
 

№ Тәжірбиелер  Тұқымның 
сінуі 
(%) 

Тұқымның 
өнуі 
(%) 

Жаппай 
гүлденуі 

Жемістердің 
қалыптасуы 

Жемістердің 
жаппай пісуі 

1 Бақылау  
(өңделмеген) 

80 80 12,08 24,08 04,09 

2 Новасил-0,4 мл/ кг 100 90 11,08 21,08 30,08 
3 Биодукс-0,4 мл/ кг 100 100 10,08 21,08 28,08 
4 Новасил -2,0 мл/ га 100 100 10,08 21,08 30,08 
5 Биодукс-2,0 мл/га 100 100 10,08 21,08 27,08 
6 Биодукс -5,0 мл/га 100 100 10,08 21,08 26,08 

 

Кесте 2. Биодукс өсу реттеуішінің әсері қорғалған топырақ жағдайында 
қиярдың өсу процестері 

 
 
№ 

 
 
Тәжірибе 
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см 
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(%)  

1 бұтадағы 
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(%)  

жапырақ 
бетінің 
орташа 
ауданы 

 
Бақылау 

(%)  

1 Бақылау 
(өңделмеген) 

135,7 100,0 12,7 
 

100,0 296,7 100,0 

2 Новасил-0,4 мл/кг 148,7 109,5 14,2 111,8 328,1 110,5 
3 Биодукс-0,4 мл/кг 152,0 112,0 14,3 112,5 331,9 111,8 
4 Новасил -2,0 мл/га 154,0 113,4 14,7 115,7 335,2 112,9 
5 Биодукс-2,0 мл/га 159,2 117,3 14,7 1115,7 336,2 113,3 
6 Биодукс-5,0 мл/га 160,5 118,2 14,9 117,3 338,8 114,1 
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Summary
The influence of a plant growth stimulator and 

regulator (Novasil, Biodux) on seed germination 
and further growth and development of cucumber 
in a greenhouse was studied and evaluated.
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Кілтті сөздер:  шөл, жерсіндіру, экология, 
флора, мал азықтық дақылдар, экотип.  

Еліміздің агроөнеркәсіп кешенінің басты 
салаларының бірі мал шаруашылығының тұ-
рақты дамуы жемшөп базасының жағдайына 
тікелей байланысты екендігі белгілі. Осы 
орайда малдың жемшөпке деген қажеттілігі- 
нің 70-80% қамтамасыз ететін табиғи жа-
йылым ның атқарар орны ерекше.  Дегенмен, 
бай қаулар көрсеткендей олардың өсімдік 
жа мылғысы толық емес және бағалы мал 
азықтық түрлері жылдан-жылға сиреп бара-
ды. Осыған байланысты шөлейттене баста- 
ған жайылымдардың өнімділігін  арттыру, 
өсімдік байлығын молайту мақсатында жер-
гілікті жерде кездеспейтін, сондай-ақ сиреп 
бара жатқан өсімдіктер түрін жинап, жан-
жақты зерттеу, оңды деген түрлерін өндіріс-
ке енгізу, селекция жұмысына пайдалану 
жерсіндіру ілімінің ғылыми негіздерін да- 
мыта отырып шешуді қажет етеді. 

Өсімдікті жерсіндіру деп адамзаттың бір 
мақсатпен белгілі табиғи-тарихи кеңістікте 
бұрын кездеспеген өсімдік түрін өсіру немесе 
жергілікті табиғи жағдайдан екпе өсімдікке 
айналдыру үшін бағытталған еңбегін айтады.

Кезінде Н.И. Вавилов [1] Дарвиннің 
эволюциялық ілімінің географиялық идеясы-
ның мәнісі ол әрбір түр бастапқы пайда бол- 
ған күйінде, ал эволюциясы тарихи, сондық-
тан түрдің түпкі  қайнарын, географиялық 
таралу жолдарын білу – тарихи дамуын 
түсінуге, оның  өткен сатыларын меңгеруге, 
тарихи дамуының қозғалысын бақылауға 
мүмкіндік береді деген болатын. Бұл қағида 
экологиялық-тарихи заңдылығы на негіз бол-
ған  жерсіндірудің экологиялық-тарихи тәсі- 
лін тұжырымдауға себеп бол ды, яғни флора- 
ның және оны құрайтын өсімдіктердің қа-
лыптасу тарихын білу, сол арқылы жерсінді-
руге қажетті түрлерді таңдап алу. Өйткені 
өсімдік өзінің тарихи  даму кезінде түрлі 

экологиялық немесе климаттық өзгерістер 
әсерін өткізген  болса, оның жерсіну мүмкін-
шілігі соғұрлым жоғары болатыны тәжірибе 
көрсетті. Себебі «Тірі материя, басқа материя 
түрлеріне қарағанда өзінің табиғи даму тари-
хы туралы деректерді өз бойында сақтайды» 
- деп Л. Полинг айтқандай ондай өсімдік 
тобын түрлі экологиялық немесе климаттық 
өзгерістерге бейімделген генотипі бай тірші-
лік түрлері құрайды. 

И.О. Байтулин [2] өсімдіктердің эколо-
гиялық қасиеттерін қазіргі өсіп жатқан ор-
тасының жайын ғана анықтаумен шектел-
мей, олардың түр боп қалыптасуының қан-
дай тарихи даму жағдайында өткенін де білу 
қажеттігін атап өткен. 

Әрине, бұл Қазақстанның оңтүстік шө-
лінде жерсіндіруге қамтылған мал азықтық 
өсімдіктеріне де қатысты. Өйткені олардың 
қалыптасуы түрлі тарихи дәуірлердің табиғи 
жағдайларымен анықталады. 

З.Ш. Шамсутдинов [3] шөл аймақта 
мал азықтық өсімдіктерді жерсіндіру және 
селекция жұмысына пайдалану үшін әуелі 
тіршілік стратегиясы Л.Г.Раменский бойынша 
виоллентті немесе Дж. Грайм бойынша 
конкурентті, патениентті немесе стресс-
толерантты, эксплерентті немесе рудералды 
түрлерін анықтап алу керектігін, содан соң 
олардың ареалы аумағында климаттық, 
эдафикалық, жайылымдық экотиптерін, по- 
пуляцияларын жинауды ұсынған және қуаң-
шылық аймақ үшін тіршілік стратегиясы түр- 
лі түрлерді атап көрсеткен. 

Біздің зерттеу жұмысымызда қамтылған 
өсімдік түрлері Евросібір флоралық об-
лысының Орыс провинциясына қарасты 
қуаң далалық аймағының Төменгі-Дон (изен) 
және Төменгі-Еділ флоралық (изен, жүзгін) 
аудандарына, Сахара-Гоби флоралық облы-
сы Түркістан провинциясының Памир-Алтай 
флоралық ауданына (шытыршық, изен), Ту- 
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ран провинциясының Қарақұм (сасыр, күй-
реуік, шоған, жүзгін, қылша, қарабарқын), 
Қызылқұм (таспа, жусан, изен, терскен, 
жүзгін, сексеуіл), Сырдария (күйреуік, шоған, 
теріскен, қараматау, қарабарқын, жусан, сек-
сеуіл), Арал-Каспий (жусан, күйреуік, изен, 
теріскен, жүзгін, сексеуіл), Балқашмаңы (ер-
кек, жусан, изен, теріскен, күйреуік, жүзгін, 
сексеуіл), Сырдария (жусан, изен, теріскен, 
қараматау, шоған, қарабарқын, сексеуіл), 
Тянь-Шань (таспа, эспарцет, жусан, изен, 
теріскен) және Жоңғарлық-Тарбағатайлық 
(изен) флоралық аудандарына жатады.

Осы флоралық аудандардың ландшаф- 
тарын зерттеуге арналған еңбектерді талдау 
олардың жер бедері мен өсімдіктер әлемінің 
қалыптасу тарихы біркелкі емес екенін көр-
сетеді. В.С. Корнилова [4] мәліметі бойынша 
жалпы Евразия жазығында ландшафтардың 
қалыптасу жолдары, әсіресе миоцен дәуірінде 
бірдей болған. Ол қалыптастырудың негізде-
рі орогендік қозғалыстар, жалпы суыту мен 
Тетіс теңізі көлемінің қысқаруы. Бірақ, бұл 
өзгерістер әрбір өңірде өз жолымен және 
түрлі уақытта өткен. Мысалы, Қазақстан 
территориясында торғай немесе үштікаркто 
флорасының қалыптасуы, кейіннен ол фло-
раның азаюы және ландшафтардың өзгеруі 
Европа мен Шығыс Азияға қарағанда ертерек 
және тез жүрген.

Б.А.Быков [5] Төменгі-Еділ флоралық 
ауданының Қазақстан бөлігі бұдан 5-8 мың 
жылдар бұрын ғана Каспий теңізінің суы 
қайтқаннан соң қалыптаса бастағанын атап 
өткен. Демек бұл өңірдегі өсімдіктердің та- 
рихи дамуы бүгінгі табиғи климат ерек-
шеліктерімен анықталады деуге негіз бар. 

Арал-Каспий мен Балқаш маңы флоралық 
аудандардың тарихи дамуын талдау бұл 
аудандарда өсімдік жамылғысының қалып-
тасуы біркелкі емес екенін көрсетеді. Осы-
лардың ішінде талай климат-топырақ өзге-
рістеріне бейімделіп тіршілік етіп келе жат- 
қан Ерте Жерорта теңізі ортаазиялық об-
лысының ортажер теңіз өкілдері изен, сұр 
теріскен, субтропикалық қылша, литораль 
флорасынан сексеуіл, күйреуік өсімдіктері 
осы флоралық аудандардың  басым бөлігін-
де таралған  және қалыптасу  мезгілдері 
түрліше. Сондықтан бұларды экологиялық 
ауқымдылығы да әр түрлі [6]. 

Мал азықтық өсімдіктердің алуан түрі 

кездесетін аймаққа Қарақұм, Қызылқұм мен 
Сырдария флоралық аудандары жатады. Қа-
рақұм ауданының ландшафтының қалып-
тасуы жоғарғыплиоцен-төрттік, Қызылқұм- 
жоғарғыплиоцен-төменгі төрттік,  Сырдария 
- жоғарғытөрттік – қазіргі  кезеңмен анықта-
лады [7]. Бұл аудандардың тарихи дамуы 
мен өсімдік жамылғысының қалыптасуы 
Л.Я.Курочкина [8] мәліметі бойынша плеис-
тоценде жүрген. Дегенмен, Қызылқұм ау-
данында кездесетін қалдық таулар палеоген-
неоген дәуірлерінің ізі. Бұл қалдық тауларда 
көне дүние флорасының түрлері: Ephedra 
(қылша), Calligonum junceum (жүзгін)  
кездеседі. 

Памир-Алай, Тянь-Шянь, Жоңғар Тарба- 
ғатайы флоралық аудандарының қалыптас-
уы жоғары олигоцен-төменгі миоценнен 
басталған таулардың көтерілуімен байла-
нысты. Биік тауларда климаттың суық болуы 
әсерінен тау мұздықтары пайда болды. Го-
лоценде мұз дәуірінің әсері әлсіреген, 
құрғақ климат басым бола бастаған. Мұның 
соңы мезофитті түрлердің сиреуіне немесе 
ксерофитті түрлерге  айналуына себеп болды.

К.А. Соболевская [9] таулы аудандарда  
тараған көптеген ксерофиттердің экология-
лық  табиғаты жай емес екендігін айтады. 
Себебі олар үштік дәуірдің мезофит түрлері 
ретінде плейстоцен мен голоценде суыққа 
және құрғақшылыққа бейімделу бағытында 
дамып қалыптасты. Сондықтан тегі азиялық, 
экологиялық табиғаты ксеромезофит пен ксе-
ропетрофит түрлерінің жерсіну мүмкінші-
лігінің жоғары екенін атап өтті. 

Біздің жерсіндіру жұмысына қамтылған 
өсімдіктерден таулы аудандарға қатысты 
шытыршық, эспарцет, жусан, изен, теріскен 
түрлері. Бұлардың біразы табиғи жағдайда көп 
таралған. Экологиялық ауқымдылығы кең.

Резюме
В статье приведены данные анализа эко-

лого-исторического развития кормовых расте-
ний в пустынном регионе Южного Казахстана.

Summary
The article presents data from the analysis 

of the ecological and historical development 
of forage plants in the desert region of South 
Kazakhstan.

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Вавилов Н.И. Закон гомологических 

рядов в насследственной изменчивости. 
Линневский вид как система. – Л.: Наука, 
1967. – С. 100-123. 

2. Байтулин Н.О. Актуальные проблемы 
ботаники в Казахстане // Ботаническая 
наука на службе устойчивого развития стран 
Центральной Азии / Мат. межд. науч. конф. – 
Алматы, 23-26 сентября 2003. – С. 7-12. 

3. Шамсутдинов З.Ш. Эколого-эволю-
ционные принципы селекции аридных кор-
мовых растений // Проблемы освоения пус-
тынь. – Ашхабад: Ылым, 1988. - №6. – С.3-11. 

4. Корнилова В.С. Очерк истории флоры и 
растительности Казахстана // Растительный 
покров Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1966. 
- Т.11. - С.37-190.

5. Быков Б.А. Очерки истории раситель- 
ного мира Казахстана и Средней Азии.  – 
Алма-Ата: Наука, 1979. - 107 с.

6. Попов М.Г. Основы флорогенетики.-М.: 
Изд-во АН СССР, 1963.-135с.

7. Жумашов А.П. Эколого-географические 
условия и тины пустынь Средней Азий.- 
Ашхабад, 1990.-316 с.

8. Курочкина Л.Я Псаммофильная рас-
тительность пустынь Казахстана. –Алма-Ата: 
Наука, 1978. – 272 с. 

9. Соболевская К.А. Экспериментальное 
обоснование эколого-исторического метода 
интродукции растений при интродукции 
растений природной флоры // Бюллетень 
Главного ботанического сада. - 1971. - вып. 
81. - с. 54-59.

 

УДК 635.621.3:631.527

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА  КАБАЧКА

С.Е. Петров1, кандидат с.-х. наук, Е.П. Петров2, доктор с.-х. наук
1ТОО “Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства”, Алматинская обл., пос. Кайнар, 

2Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, 050010, Казахстан
e-mail: Petrov @ kaz. kz

THE PROMISING VARIETIES OF VEGETABLE MARROW

S.E. Petrov 1, Candidate of Agricultural Sciences, E.P. Petrov 2, Doctor of Agricultural Sciences, 
1LP “KazRIPAV”, 2Kazakh National Agrarian University

e-mail: niikoh.nauka@rambler.ru

Аннотация. В статье изложены результа-
ты исследований по сортоизучению кабачка. 
Изучали сорта Грибовские 37, Золотинка, 
Якорь, Дядя Фёдор, Негритёнок. Проведены 
фенологические наблюдения, сделан учёт 
урожая и его математическая обработка, под- 
считана экономическая эффективность вы-
ращивания. Установлены наиболее продук-
тивные сорта для условий Алматинской 
области.

Ключевые слова:  кабачок, сорт, урожай, 
прибыль.

Введение. Кабачок является скороспелой 
формой тыквы. Употребляют в пищу его 
8-12-дневную завязь.  Плоды кабачка содер-
жат 5 % сухого вещества, 0,6 % белка, 0,1 % 
жира, 3-4 % сахаров, 0,3 % клетчатки, 10-15 
мг% витамина С, 0,06 мг% каротина, 0,08 мг% 
витамина В1.  Спрос на кабачок обусловлен 
высокими вкусовыми и диетическими ка-
чествами его плодов. Кабачки используют 

для приготовления икры, маринуют, лом- 
тики плодов обжаривают [1].

Материалы и методы исследования. 
Урожайность  используемых в производстве 
сортов довольно низка. Повышение уро-
жайности возможно путём выращивания 
высокоурожайных сортов. Работа по опре-
делению таких сортов была проведена 
в учебно-производственном хозяйстве 
“Агроуниверситет” Алматинской области 
в 2013-2015 гг. Для изучения взяли сорта 
кабачка: Грибовские 37 (контроль), Золотин- 
ка, Якорь, Дядя Фёдор, Негритёнок. 

Планирование эксперимента, закладку и 
проведение опытов осуществляли по мето- 
дике, описанной у В.Ф. Белик, Г.Л. Бонда-
ренко [2]. Во время работы проводили фено-
логические наблюдения [2]. Урожайные дан-
ные обработаны методом дисперсионного 
анализа с установлением точности опыта и 
достоверности прибавок урожая [3].
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 Подготовка почвы заключалась в уборке 
растительных остатков, внесении 20 т/га 
навоза, зяблевой вспашке, ранневесеннем бо-
роновании в два следа, культивации,  нарезке 
временной оросительной сети.

Семена высеяли в открытый грунт по 
рядовой схеме с расстоянием между рядами 
140 см, между растениями в ряду 70 см в 2013 
г 3 мая, в 2014 г – 2 мая, в 2015 г – 4 мая. Уход 
за растениями в период вегетации заключался 
в двух прополках вручную, культивации с 
подкормкой минеральным удобрением  и 7-9 
поливах.

Результаты. Фенологические наблюде-
ния показали, что сорт Негритёнок  на 2-3 дня 
раньше контроля вступал в очередные фазы 
развития.  

Первый сбор плодов провели в 2013 г – 25 
июня, в 2014 г – 24 июня, в 2015 г – 23 июня. 
Последний сбор урожая провели в 2013 г 17 
сентября, в 2014 г  – 9 сентября, в 2015 г – 15 
сентября.

При сборе урожая учитывали  массу и 
количество плодов. Как в ранних сборах, так 
и за вегетацию, достоверные прибавки уро- 
жая получены по сортам Негритёнок, Дядя 
Фёдор, Золотинка (табл. 1). Урожай кабачка 

сорта Якорь был ниже контроля. Наиболее 
крупные плоды формировал кабачок сорта 
Негритёнок (1059 г).   

Подсчёт экономической эффективности 
выращивания испытуемых сортов кабачка 
показал, что наибольшая прибыль получена 
по сорту Негритёнок, затем идут сорта Дядя 
Фёдор и Золотинка (табл. 2). У этих сортов 
меньшая себестоимость продукции и боль- 
шая рентабельность.

Обсуждение. Фенологические наблюде-
ния показали, что кабачок сорта Негритёнок 
раньше вступал в очередные фазы развития. 
Выращивание позволило установить, что 
изучаемые сорта кабачка различались как 
по ранней плодоотдаче, так и по урожаю за 
вегетацию. Урожайность кабачка зависит от 
массы плода. Для повышения рентабельнос-
ти необходимо выращивать сорта кабачка с 
высокой потенциальной урожайностью, такие 
как Негритёнок, Дядя Фёдор, Золотинка.

Рынок семеноводства предлагает боль- 
шое разнообразие сортов кабачка, выведен-
ных в различных почвенно-климатических 
условиях. Для установления сортов с высо-
кой урожайностью в конкретных почвенно-
климатических условиях, в дальнейшем 

Таблица 1. Урожайность и масса плода кабачка (2013-2015 гг)

 
Таблица 1. Урожайность и масса плода кабачка (2013-2015 гг) 

 

Сорт 

Урожай с 1 га Прибавка 
урожая, ц/га Масса 

 плода, 
 г 

ранний за вегетацию 
ц % ц % ран-

него 
общ
его 

Грибовские 
37 (контроль) 127 100 347 100 - - 817 

Золотинка 137 107,8 401 115,6 10 54 923 
Якорь 87 68,5 264 76,0 - - 796 
Дядя Фёдор 140 110,2 404 116,4 13 57 934 
Негритёнок 140 110,2 413 119,0 13 66 1059 
НСР0,95 
Sх, % 

2,0-4,2 
1,6-3,3  5,3-9,4 

1,4-2,5     

 
Таблица 2. Экономическая эффективность выращивания кабачка (2013-

2015 гг) 
 

Сорт Урожай-
ность, ц/га 

Выручка, 
тг/га 

Затраты на 
выращивание, 

тг/га 

Прибыль, 
тг/га 

Себестои-
мость   1 ц, 

тг 

Рента-
бель-
ность, 

% 
Грибовские 
37 контроль) 347 1041000 864333 176667 2491 20,4 

Золотинка 401 1203000 927065 275935 2312 29,8 
Якорь 264 792000 766464 25536 2903 3,3 
Дядя Фёдор 404 1212000 931304 280696 2305 30,1 
Негритёнок 413 1239000 941102 297898 2279 31,7 
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необходимо продолжить исследования по 
сортоизучению кабачка.

Вывод
– для повышения продуктивности ка-

бачка, его экономической эффективности а 
Влматинской области следует выращивать 
сорта Негритёнок, Дядя Фёдор, Золотинка.

Резюме
Проведено сравнительное изучение сор- 

тов кабачка. Установлены наиболее про-
дуктивные сорта, позволяющие повысить 
рентабельность его выращивания.

Түйін
Кәді сорттарына салыстырмалы зерттеу 

жүргізілген. Кәді өнімділігін ұлғайтуға, оны 
өсірудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік 
беретін өнімді сорттары анықталған.

Summary
A comparative study of vegetable marrow. 

Identified productive varieties that allow to 
increase the productivity of vegetable marrow, 
improve the profitability of its cuitivation.
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ҚиярУран F1 буданының өсу үрдісіне, өнімділігі мен сапасына өсімдік реттеуіштердің 
мөлшерлерінің әсерін зерттеу

Аңдатпа. Көкөніc дақылдаpының ішін-
дe, әcіpece eліміздің оңтүcтік жәнe оңтүcтік-
шығыc аймақтаpында, ашық алаңда да, жы-
лыжайларда да аcа кeң таpағаны қияp көкө- 
нісі болып табылады. Бұл дақылды өcіpу 
ауданы ашық алаңда 12-24 мың га (көкөніc 
дақылдаpы алқаптаpының жалпы көлeмінeн 
10-12%), ал жылыжайда 170 га құpайды. 
Қазақcтанның оңтүcтік-шығыcында қияp өcі- 
peтін жабық танаптаp (жылыжайлаp мeн 
плeнкалы құpылыcтаp) көлeмі шамамeн 50 га 
құpайды [1]. 

Көкөністер адамға арналған өсімдік тектес 
тамақ болып табылады және витаминдер, 
антиоксиданттар мен минералдардың ең бай 
көзі.

Қазіргі уақытта әлемде 78 отбасыға жата-
тын өсімдік өсімдіктерінің 1200-ден астам түрі 
бар, олардың 600-ге жуық түрі өсіріледі [1].

Қияр өсірілетін көкөніс дақылдарының 
арасында ерекше орын алады. Ол жылуды, 
дымқылдықты және жоғары топырақ құнар-
лылығын талап ете отырып, сабағының 
ерекше өрмелегіштік қасиеті бар, басқа да 
бірқатар маңызды қасиеттерге ие, оны өсіруге 
қойылатын талаптар да жоғары емес. Қазіргі 
уақытта қияр шамамен 300 мың гектарға 
жуық жерде әлемнің барлық дерлік елдерінде 
өсіріледі және оның өнеркәсіптік өндірісі ең 
ірі Қытай, Иран, Түркия және Ресей елдерінде.

Кілт сөздер: жылыжай, көкөніс, зиянкес-
тер, түр құрамдары, биопрепараттар.
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Тақырыптың өзектілігі. Адамзат пайда 
болуынан бастап, оның алдына қойылған 
негізгі міндеттердің бірі – азық-түлікпен 
қамтамасыз ету. Уақыт өте келе, ғылыми-
техникалық прогрестің өсуімен қатар халық 
саныда өсіп келе жатыр, халықты толыққан-
ды, экологиялық таза өніммен қамтамасыз 
ету мәселесі жыл сайын артып келеді. Қазіргі 
жағдайда өсімдік өнімділігін арттыру үшін 
өсімдік реттеуіштерін ғылыми негізделген 
экологиялық қауіпсіз пайдалану, химиялық 
заттарды минималды қолдану арқылы озық 
технологияларды кеңінен енгізу арқылы 
жоғары өнімді алуға қол жеткізуге болады.

Зерттеу әдіс-тәсілдері. Тұқымды өңдеу 
әдісі: Температурасы + 30 + 60 градустан 
тұратын эмульсия және су ерітіндісін да-
йындаңыз, шприц немесе тамшы арқылы 
өлшенеді (1 мл ерітінді - 30 тамшы), алдымен 
қажетті қоспаны мұқият араластыру қажет, аз 
мөлшерде суды құйып сұйылту. Дайындал- 
ған ерітіндіні дереу қолдануға болады, егер 
қажет болса, оны 24 сағаттан артық сақтауға, 
күн сәулесінің түсуін 0-ден - 30°.

Тұқымды әр түрлі концентрациядағы ері-
тіндімен өңдейміз. 

Бақылау(өнделмеген), 
Биодукс-10-1,10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6.
Новосил10-1,10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6.
Әр түрлі концентрациядағы ерітінді жа-

сау әдісі: Кез-келген заттың 1 -пайыздық 
ерітіндісн алу үшін 10 г затты 1 литр (не-
месе 100 г затты 10 л суда) суда ерітеміз. 
Сәйкесінше, 2-пайыздық ерітіндіде 20 г зат 1 
литр суда болады. 0,1 пайыздық ерітінді алу 
үшін 10 г затты 1 литр суда ерітіп 1- пайыздық 
ерітінді дайындаймыз, одан 100 мл алып 
тастаймыз, қайтадан 1 литрға дейін жеткізіп 
сумен толтырамыз. Осылайша әр түрлі кон-
центрациялық ерітінді дайындауға болады 
(1-сурет).

Қияр жылыжайда өсірілетін негізгі да-
қылдың бірі. Соңғы жылдары мемлекет 

тарапынан тауар өндірушілерге көрсетілген 
қолдау арқасында жылыжайлардың аумағы 
едәуір кеңейген. Еліміздің жылыжай шар-
уашылығын бірқалыпты дамыту үшін өнім-
ділігі жоғары қияр сорттары мен оны өсіру де 
тиімділігі жоғары агротехнологияларға мән 
берген жөн.  Қазіргі таңда Қазақстан жы-
лыжайында қиярдың 40 түрлі будандарын 
өсіруге рұқсат етілген. Соның ішінде, қияр 
Уран F1 буданы өте ерте пісетін кезеңнің 
гибриді - бұл Бехо Заден ауылшаруашылық 
фермасында жұмыс істейтін голландиялық 
селекционерлердің қолынан шыққан өнім. 
Уран F1 тәжірибеде қолданылған сортының 
артықшылығы мен кемшілігі 1-кестеде көр-
сетілген. 2000 жылы РФ Мемлекетік реестр- 
на тіркелген. Атауындағы F1 әріптерінен 
түсінуге болады, бұл бірінші ұрпақтың бу-
даны. Уран F1 буданы өнімділік пен ауруға 
төзімділік тұрғысынан астыт (1-кесте).

Көшіру әдісі өсімдіктердің көбірек өсуіне 
мүмкіндік береді, себебі тұрақты жерде 
өсімдіктерді ғана өсіруге болады. Көшеттер-
ге 400 мл-ден кем емес, кем дегенде 12 
см жоғары ыдыс-аяқтарды немесе басқа 
ыдыстарды дайындауға тура келеді. Тұқым 
1,5-2 см топыраққа тереңдетіледі, 2-3 тұқым 
бір ыдыста орналастырылады. + 27-28°C 
ауаның температурасы бар бөлмеде тұрады 
(2-сурет ).

Сурет 1. Тұқым өнгіштігі

Кесте  1. Уран F1 буданының артықшылығы мен кемшілігіКесте  1. Уран F1 буданының артықшылығы мен кемшілігі 
 

Уран F1 
Артықшылығы Кемшілігі 
Дәмі жақсы Топырақ құнарлығын талап етеді 
Ауруға төзімді Тұрақты суаруды қажет етеді 
Ұзақ сақталуы 
Суыққа төзімділігі 
Пайдалану әмбебептығы 
Жемістердің жақсы тасымалдануы 

 
 
 

Кесте 3. Әр түрлі концентрациядағы «Биодукс» препаратының тұқым 
өнгіштігіне әсері 

 
Концентрация Өнімді 

тұқым 
Қалыпты емес 
(аномальные) 

Жарамсыз 
(мертвые) 

бақылау 60 20 20 
10-1 80 10 10 
10-2 75 15 10 
10-3 70 15 15 
10-4 65 20 15 
10-5 65 20 15 
10-6 60 20 20 

 
  

Кесте 4. «Новосил» препаратының тұқым өнгіштігіне әсері 
 

Концентрация Өнімді 
тұқым 

Қалыпты емес 
(аномальные) 

Жарамсыз 
(мертвые) 

Бақылау 60 20 20 
10-1 85 5 10 
10-2 75 15 10 
10-3 70 15 15 
10-4 65 15 20 
10-5 65 20 15 
10-6 65 15 15 

 

Біріншіден, тұқымды дәрілейміз. Ол үшін 
калий перманганатының 2% ерітіндісін да-
йындаймыз: 1 шай қасығына 2 кесе жылы су 
үшін калий перманганаты қолданылды. Со-
дан кейін, 20 минут, ерітіндіге қияр тұқымын 
қоямыз. Дәрілеуден кейін ағын сумен шайдық, 
дымқыл шүберекпен бойлай орналастырып, 
жылы жерге орналастырдық (3-сурет).

дап та болса жаңбырлатқышпен немесе су 
бүріккіштермен ылғалдандырса, жоғары өнім 
алудың кепілі болады. Жиналған өнімдерді 
іріктеп, күн сәулесіне қыздырмай сақтау қа-
жет, егер күннің ыстығында қалса, бірінші- 
ден сапалығын төмендетеді және бір сағатта 
10-15%-дай салмағын азайтады. 

Зерттеу нәтижелері. Нәтиженің статис-
тикалық өңделуі Салыстырылған топтардың 
орташа мәндерінің көрсеткіштерінің сенім-
ділік айырмашылықтарын анықтау. t – Стью-
дент критериі бойынша, р –  деңгейін анықтау 
арқылы жүзеге асты. 

Алынған мәліметтерді Microsoft Excel ком-
пьютерлік бағдарламасын пайдаланып ста-
тистикалық өңдеп және алынған өзгерістерді 
-*р<0,05 пен *р<0,001 аралығында есептеді.

Жылы жайларда өсірілетін көкеніс да-
қылдары зиянкестерінің фаунасы екінші топ-
тан тұрады: ашық алаңдарда үнемі кезде- 
сетін қолайлы жағдайде еніп кететін кәдімгі 
жергілікті түрлер (капуста шыбыны, крест- 
гүлділердің бүргелері, бұзаубас, қара шегірт-
келер, сымқұрттар, жалаңаш шырыштар, бі-
телердің бірқатар түрлері, темекі трипсісі, 
өрмекші кенелер және т.б.): басқа жерлерден, 
көбінесе оңтүстік аудандардан әкелінген, 
жылы жайларды мекендеуге бейімделген 
жылу сүйгіш түрлер (теплица ақ қанаты, бе-
ріш нематодалары және т.б.)

Теплицаларда және басқа жылы жайларда  
өсірілетін көкеніс дақылдарын зақымдау-
ға маманданған зиянкестердің барлығының 
дерлі ауыз апараты шаншып-сорғыш, поли-
фагтар және көбею потенциялы жоғары 
дәрежеге көтерілген поливольтинді түр-
лер. Мұндай ерекшеліктерінде олардың теп- 
лица жағдайлайында (температура мен ыл-
ғалдылықтың жоғары болуы, дақылдардың 

Сурет 2. Қияр Уран F1 буданының 
тұқымы

Сурет 3. Уран F1буданының гүлі
Бұл гибрид ерте кемелденетін,жоғары 

өнім беретін гибрид. Қиярдың бұл сұрпын 
ашық жерде, жылыжайларда, шынылы жылы-
жайларда өсіруге болады. Айта кететін жағ-
дай бұл гибридті аралар арқылы тозаңдана- 
тын бақша дақылдарымен бірге орналас-
тырмаған жөн. Гибрид алғашқы жемісін 37-
39 күндер аралығында беріп үлгереді. Ар-
найы күтімді талап етеді. Әмбебап гибрид-
жаңа піскен түрінде де тұздалған түрінде де 
пайдалануға болады. Айта кететін жағдай 
ауруларға, яғни қотырлы және ұнтақты зең, 
клодоспариоз, струпьев, дақ  ауруларға және 
де вирустық ауруларға төзімді. Сондай ақ 
стрестік ауа райы жағдайларына икемділікті 
көрсетеді. Бұл қиярдың әрбір торабы немесе 
сабағы 5 жемісті толық қалыптасуына күші 
жетеді. Қияр жемісінде ақ тау жоталары бар 
қара жасыл түсті, ұзынша келген, ащысы жоқ, 
тұқым камералары шағын болады (4-сурет).

Әрбір өнімдері жиналған күндері аз-

Сурет 4. Уран F1 буданының  жемісі
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ұзақ уақыт, кейде жыл бойы, үзіліссіз өсірілуі) 
олардың қарқынды түрде жаппай өсіп-өніп  
көбеюіне мүмкіншілік тудырады.

Тұқым өнгіштігінде болатын өзгеріс тұ-
қымдарда үздіксіз жүріп жататын  сақтау мен 
сыртқы ортаның әсерінен болатын фермен-
тативті емес процестермен байланысты. Қа-
лыпты жағдайда тұқымда болатын өзгерістің 
3 фракциясын қарас тырады: І- жақсы көшет 
өсіп шығатын тұқымдар, ІІ- морфологиялық 
дефекті көшет өсіп шығатын тұқымдар, ІІІ- 
ешқандай көшет шықпайтын өлі тұқымдар. 
Өнімді тұқым деп тек І фракцияның тұқымы 
саналады. Сыртықы орта факторларының әсе-
рінен тұқымарды І фракциядан ІІ фраксияға 
немесе керісінше өту мүкіншілігі ба (3-кесте).

Тұқым өнгіштігі - қалыпты көшеттерді 
(зертханалық жұмыстарда) немесе өркен де- 
дің  (далалық жағдайда) белгілі бір уақытқа 
дейін өндіру мүмкіндігі.Тұқымның өнуіне 
өсіру жағдайы және сақтау жағдайы әсер етеді. 
Тұқым өнгіштігі әдетте пайызбен көрсетіледі 
(бұл тұқымдардың жалпы санынан өскен тұ-
қым пайызы тәжірибе бойынша таңдалып 
алынған гибридті қияр Уран F1 тұқымы 
қалыпты жағдайдағыдай суға емес, өсімдік 
реттеуішінің әр түрлі концентрациясына, әр 
турлі уақытқа салынады.

«Биодукс» өсімдік реттеуішінің әсерінен 

бақылау, яғни өнделмеген тұқыммен салыс-
тырғанда өлі және морфологиялық дефектісі 
бар тұқымдарды азайып, тұқым өнгіштігі жо-
ғарылағанын кестеден көре аламыз. Әсіресе 
10-1,10-2, 10-3 концентрациясында өнімді 
тұқымның пайыздық көрсеткіші 80%, 75%, 
70%. Концентарация азайған сайын өнімді 
тұқымның пайыздық корсеткіші төмендеп, 
өлі тұқым мен аномальды (калыпты емеес 
тұқым) саны артқан.  Ең аз концентрацияда 
10-6 тұқым өнімлілігі 60 пайыз , қалыпты емес 
тұқым 20, өлі тұқым 20 (4 - кесте).

Қорыта айтқында, «Биодукс», «Новосил» 
өсімдік реттеуіштері қияр дақылының тұқым 
өнгіштігіне жоғары әсерін көрсетті.

Түйін
Жылыжай жағдайында Көкөніс дақыл-

дарының ішінде қызанақ, қияр, бұрыш және 
орамжапырақ жемістерінің жоғары өнімі мен 
вегетативтік биомассасын қалыптастыруда 
қолданылатын минералдық тыңайтқыштар- 
дың рөлі маңызды. Қияр Уран F1 және 
қызанақтың Розана F1 буданынына Биодукс, 
ж. және Новосил өсімдік реттеуіштерінің 
қиярдың өсу процесіне қалай әсер ететіндігін 
қарастырдық. Биодукс, ж.5,0 мл/га (вегета-
циялық кезеңде шашу) қолданылған топ  
және Новосил 5,0 мл/га (вегетациялық ке-

Кесте 3. Әр түрлі концентрациядағы «Биодукс» препаратының тұқым өнгіштігіне әсері

Кесте  1. Уран F1 буданының артықшылығы мен кемшілігі 
 

Уран F1 
Артықшылығы Кемшілігі 
Дәмі жақсы Топырақ құнарлығын талап етеді 
Ауруға төзімді Тұрақты суаруды қажет етеді 
Ұзақ сақталуы 
Суыққа төзімділігі 
Пайдалану әмбебептығы 
Жемістердің жақсы тасымалдануы 

 
 
 

Кесте 3. Әр түрлі концентрациядағы «Биодукс» препаратының тұқым 
өнгіштігіне әсері 

 
Концентрация Өнімді 

тұқым 
Қалыпты емес 
(аномальные) 

Жарамсыз 
(мертвые) 

бақылау 60 20 20 
10-1 80 10 10 
10-2 75 15 10 
10-3 70 15 15 
10-4 65 20 15 
10-5 65 20 15 
10-6 60 20 20 

 
  

Кесте 4. «Новосил» препаратының тұқым өнгіштігіне әсері 
 

Концентрация Өнімді 
тұқым 

Қалыпты емес 
(аномальные) 

Жарамсыз 
(мертвые) 

Бақылау 60 20 20 
10-1 85 5 10 
10-2 75 15 10 
10-3 70 15 15 
10-4 65 15 20 
10-5 65 20 15 
10-6 65 15 15 
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зеңде шашу) қолданылған топ қиярдың өсу 
процесінде басқа топпен салыстырғанда ең 
жоғарғы өсімділікті көрсетті.

Резюме
Использование биодукса в норме 5,0 мл/

га и Новосила 5,0 мл/га в вегатационный 
период развитая гибрида огурца Уран F1 в 
теплице оказало положительнок вличние на 
его уружайность и качество произведенной 
продукции.

Summary
The use of biodux at a rate of 5.0 ml / ha and 

Novosil 5.0 ml / ha during the growing season, 
the developed cucumber hybrid Uranus F1 in the 
greenhouse had a positive effect on its yield and 
quality of the products.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Чадинова А.М., Толеубаев К.М. 

Тепличная белокрылка - вредитель защи-
щенного грунта. Вклад молодых ученых в 
развитие агропромышленного комплекса 
Казахстана // Материалы межд.науч.-прак.
конф. – 2012, декабрь - 11, 12. - С. 234-235.

2. Разумов А.П. Водопотребление и режимы 
капельного орошения огурца в весенних 
пленочных теплицах: автореф. ... канд.сельхоз.
наук. - Саратов, 2006. - 165 с.

3. Огурцы. Тепличный практикум // 
Прилож. к журн. «Мир теплиц». - М, 2001.- 
108 с.

4. Төлеубаев Қ.М., Шанимов Х.И., 
Кожахметова Ф.К., Абзейтова Э.А. Алпысбаева 
Қ.А. Жылыжайда биологиялық әдісті қол- 
дану қолайлы // Халық. 117 ғыл. конф. жина-
ғы «Өсімдік қорғау және аргобиоценоздың 
экологиялық тұрақтылығы». - Алматы: 
ҚазӨҚжКҒЗИ, 2014. - Б. 365-367.

5. Akmullayeva A., Serikkan M., Tleukhanova 
M. Assessment of the influence of plant regulator 
on germination and growth of cucumber seeds 
in the greenhous // Вестник Жетысуского 
государственного университета им. И. 
Жансугурова. 2018. - P. 81

6. Organic Fruit and Vegetables fromtheTro-
pics United Nations Market, Certification and 
Production Information for Producers and 
International Trading Companies. -New York. 
Geneva. -2003. –pp. 189-191.

УДК 635.63:631.526.63

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ОГУРЦА

С.Е. Петров1, кандидат с.-х. наук, Е.П. Петров2, доктор с.-х. наук
1ТОО Каз НИИКО, Алматинская обл., пос. Кайнар, 2Казахский национальный аграрный 

университет, г. Алматы, 050010, Казахстан
e-mail: Petrov @ kaz. kz

PROMISING VARIETIES CUCUMBER

S.E. Petrov1, Candidate of Agricultural Sciences, E.P. Petrov2, Doctor of Agricultural Sciences, 
1LP “Kaz RIPAV”, 2Kazakh National Agrarian University

e-mail: niikoh.nauka@rambler.ru
Аннотация. В статье изложены результа-

ты исследований по сортоизучению огурца. 
Изучали сорта Конкурент, Вязниковский 
37, Обильный, Салатный ароматный, Но-
винка сезона. Проводили фенологические 
наблюдения, сделан учёт урожая, его ма-
тематическая обработка, подсчитана эконо-
мическая эффективность выращивания. Ус-
тановлены наиболее продуктивные сорта для 
условий Алматинской области.

Ключевые слова: огурец, сорт, урожай, 
прибыль.

Введение. Одной из широко востре-
бованных овощных культур является огурец. 
Несмотря на низкую калорийность зеленцы 
огурца обладают высокими вкусовыми ка-
чествами. Ценность плодам огурца придаёт и 
содержание в них иода, что весьма актуально 
для населения предгорных и горных областей 
регионов республики, поскольку в питьевой 
воде содержание этого микроэлемента незна-
чительно. Недостаток в пище иода приводит 
к возникновению заболевания тиреотоксико- 
зом [1]. 
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Материалы и методы исследования. 
Повышение урожайности огурца возможно 
путём выращивания высокоурожайных сор-
тов. Работу по изучению сортов огурца про-
вели в учебно-производственном хозяйстве 
“Агроуниверситет” Алматинской области в 
2007-2009 гг. Изучали сорта: Вязниковский 
37, Обильный, Салатный ароматный, Новин-
ка сезона; контролем служил сорт Конкурент, 
районированный в Алматинской области. 

Планирование эксперимента, закладку 
и проведение опытов осуществляли по ме-
тодике, описанной у В.Ф. Белик, Г.Л. Бон-
даренко [2]. Во время работы проводили 
фенологические наблюдения [2]. Урожайные 
данные обработаны методом дисперсионного 
анализа с установлением точности опыта и 
достоверности прибавок урожая [3].

Подготовка почвы для посева заключалась 
в уборке растительных остатков, внесении 
20 т/га навоза, зяблевой вспашке на глубину 
27-30 см, ранневесеннем бороновании в 
два следа, культивации, нарезке временной 
оросительной сети.

Посев семян в открытый грунт по рядовой 
схеме 70 х 20 см провели в 2007 г 9 мая, 
в 2008 г – 8 мая, в 2009 г – 13 мая. Уход за 
растениями в период вегетации состоял из 3-4 
прополок вручную, культивации с подкорм- 
кой минеральным удобрением (0,5 ц мочеви-

ны и 0,8 ц/га суперфосфата) и 11-14 поливов.
Первый сбор зеленцов провели в 2007 г 3 

июля, в 2008 г – 1 июля, в 2009 г – 7 июля. 
Последний сбор провели в 2007 г 31 августа, в 
2008 г –  29 августа, в 2009 г – 28 августа.

Результаты. Фенологические наблюдения 
показали, что сорта Салатный ароматный и 
Новинка сезона на 4-7 дней позже контроля 
вступали в очередные фенологические фазы. 

В таблице 1 представлена урожайность и 
масса зеленцов изучаемых сортов огурца. Как 
в ранних сборах, так и за вегетацию достовер-
ные прибавки урожая дали сорта Вязников-
ский 37, Салатный ароматный, Новинка се-
зона. Урожай огурца сорта Обильный был 
ниже контроля. Наибольшую массу зеленца 
имел сорт Салатный ароматный (217 г), 
наименьшая была у контрольного сорта (73 г).

В таблице 2 показана экономическая эф-
фективность выращивания изучаемых сортов 
огурца.

Наибольшая прибыль получена по сор-
ту Салатный ароматный – 310146 тг/га.  
Несколько меньше она была у сорта Новинка 
сезона, а самая низкая – у сорта Обильный.  
Наибольшей рентабельностью выращивания 
отличался сорт Салатный ароматный, нес-
колько меньше она была у сортов Новинка 
сезона и Вязниковский 37. 

Обсуждение. Фенолочические наблюде-
Таблица 1. Урожайность и масса зеленца  огурца  (2007-2009 гг)Таблица 1. Урожайность и масса зеленца  огурца  (2007-2009 гг) 

 

Сорт 
Урожай с 1 га Прибавка урожая, 

ц/га Масса  
плода, г ранний за вегетацию раннего общего ц % ц % 

Конкурент (контроль) 71 100 390 100 - - 73 
Вязниковский 37 81 114,0 414 106,2 10 24 121 
Обильный 64 90,1 382 97,9 - - 78 
Салатный ароматный 83 116,9 449 115,1 12 59 217 
Новинка сезона 84 118,3 446 114,4 13 56 92 
НСР0,95 
Sх, % 

2,6-3,2 
3,1-4,6  13,6-17,1 

2,9-4,8     

 
Таблица 2. Экономическая эффективность выращивания  огурца (2007-2009 

гг) 
 

Сорт 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Выруч-
ка, тг/га 

Затраты 
на выра-
щивание, 

тг/га 

При-  
быль, 
тг/га 

Себестои-
мость 1 ц, 

тг 

Рента-
бельность, 
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Салатный ароматный 449 741833 431687 310146 961 71,8 
Новинка сезона 446 739167 431500 307667 967 71,3 

 

Таблица 2. Экономическая эффективность выращивания  огурца (2007-2009 гг)

Таблица 1. Урожайность и масса зеленца  огурца  (2007-2009 гг) 
 

Сорт 
Урожай с 1 га Прибавка урожая, 

ц/га Масса  
плода, г ранний за вегетацию раннего общего ц % ц % 

Конкурент (контроль) 71 100 390 100 - - 73 
Вязниковский 37 81 114,0 414 106,2 10 24 121 
Обильный 64 90,1 382 97,9 - - 78 
Салатный ароматный 83 116,9 449 115,1 12 59 217 
Новинка сезона 84 118,3 446 114,4 13 56 92 
НСР0,95 
Sх, % 

2,6-3,2 
3,1-4,6  13,6-17,1 

2,9-4,8     
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ния позволили установить неодновремен- 
ность развития изучаемых сортов огурца. 
Сорта Салатный ароматный и Новинка се-
зона позже контроля вступали в очередные 
фенофазы. Как в ранних сборах, так и за ве-
гетацию достоверные прибавки урожая дали 
сорта Салатный ароматный, Новинка сезона, 
Вязниковский 37. Поэтому эти сорта, как 
наиболее продуктивные, следует выращи- 
вать в Алматинской области.

Ежегодно на рынке семеноводства пред- 
лагается большое количество сортов огур-
ца, выведенных в разных почвенно-клима-
тических условиях. Для установления сор-
тов, обладающих высокой урожайностью в 
конкретных почвенно-климатических усло-
виях, в дальнейшем необходимо продол- 
жить исследования по сортоизучению огурца.

Вывод
– для повышения продуктивности огурца 

в Алматинской области следует выращивать 
сорта Салатный ароматный, Новинка сезона, 
Вязниковский 37.

Резюме
Проведено сравнительное изучение сор- 

тов огурца. Установлены наиболее продук-
тивные сорта.

Түйін
Қияр сорттарына салыстырмалы зерттеу 

жүргізілген. Ең өнімді сорттары анықталған.

Summary
A comparative study of cucumber. Establi- 

shed the most productive varieties.
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Алматы, Қазақстан

Аннотация. Бақтағы алма жеміс жеміріне 
бағытын өзгертудің (дезориентацияның) әсе-
рі  зерттелді. Жапондық диспенсердің жоғары 
биологиялық тиімділігі құрылды, бұл алма 
жеміс жемірінің зияндылығын 8 есе азайту-
ды ғана емес, сонымен бірге зиянкестермен 
және аурулардан қорғаудың интегралды  эко- 
логиялық (экологиялық таза) жүйесі талап-
тарына сай келетін, пестицидтермен қорша-
ған ортаның ластануына жол бермейді, эко-
номикалық жағынан да химиялық өңдеу кө-
лемін азайтуға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: алма, жеміс жемірі, дизрап-
тор, бағыт өзгерту (дезориентация), феромон 

Зерттеулер нәтижелері. Қазақстанның 
Оңтүстiк-Шығыс жағдайында алманы зиян-
кестер мен аурулардан қорғау кешенiн қамта-
масыз етудiң ең маңызды мiндетi - биология- 

лық құралдар мен интеграцияланған (эколо-
гиялық) жүйенiң даму әдiстерiн пайдалану.

Қазіргі уақытта жеміс-жидек дақылдарын 
қорғау негізінен бақтың агроценозын бұзу ға, 
зиянкестердің төзімді популяциясын қалып- 
тастыруға, өнімдер мен қоршаған ортаны 
ластауға әкелетін химиялық заттарды пай-
даланады. Мұндай жағдайда инсектицид-
терді қолдану көлемін азайтуға бағытталған 
бақты қорғау стратегиясын өзгерту қажеттілі-
гі туындайды, бұл жағдайда алма бағының 
негізгі зиянкестеріне – алма жеміс жеміріне 
(Cydia pomonella L.) қарсы пайдаланылған. 

Экожүйелі объектілер үшін экологиялық 
тиімділікпен бірге экологиялық таза болып 
табылатын жеміс-жидек дақылдарын қорғау-
дың интеграцияланған (экология лық) жүйесі. 
Бақты қорғау жүйесін экологияландырудағы 
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перспективалы бағыт-диспенсерлер мен фе-
ромондарды алма жеміс жеміріне қарсы 
пайдалану болып табылады, олар алма жеміс 
жемірі көбелегін бағдарсыздандырып, яғни 
«аталық ваккум» пайда болады, осылайша 
пестицидтерді қолданудың көлемін азайтады.  
Бұл биологиялық құралдар адам мен қорша-
ған орта үшін іс жүзінде зиянсыз, барынша 
аз шығынға ие, қорғаудың басқа әдістерімен 
салыстырғанда оларды пайдаланудың ар-
тықшылығын қамтамасыз етеді [3,4].

Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы жағ-
дайында, қорғау шаралары болмаған кезде, 
алма жеміс жемірі жеміс-жидектің 90%-ына 
дейін зиян келтіретін негізгі зиянкестер болып 
табылады. Қазіргі уақытта әлемде органика-
лық фермерлік шаруашылық пен экология-
лық таза өнімдер нарығы қарқынды дамуда. 
Осыған байланысты, алма бағын биология- 
лық қорғау,  диспенсерлер мен феромондарды 
қоса пайдалану отандық бағбандықты дамы-
тудың  өзекті міндеті болып табылады. 

Зерттеу материалдары мен әдістер. Зерт-
теу жұмыс Алматы облысы Еңбекшіқазақ 
ауданы, Бәйдібек ауылы «Аққазы»  шаруа 
қо жалығының алма бақтарында, 2001 жылы 
егілген Айдаред сортына жүргізілді. Chemical 
Со.Ltd. фирмасының жапон өндірісінің Shin-
Etsu диспенсерін (дизраптор) қолдана отырып 
алма жеміс жеміріне бағдарсыздандыру бо-
йынша стационарлық (тұрақты) тәжірибе са- 
лын ған, құрамында 52,26% кодлемон, 
29,73% додеканол,  6,04% тетрадеканол және 
11,27% басқа заттар бар. Дайындық үлгісі: 
диспенсер (феромон буландырғыш), гекта-
рына 500 диспенсерді тұтыну нормасы. Дис- 
пенсер негізінде жасалған материал құра-
мында 1 буландырғышта 382 мг феромон 
бар пластикалық түтікше болып табылады 
(сурет). Дизрапторлар баққа ерте көктемде 
сәуір айында көбелектің бұтаққа ұшып 
шығу уақытына дейін ағаштың ұшынан 
50 см қашықтықта ілінеді. Оңтайлы өңдеу 
уақыттарын белгілеу және залалданған алма 
ағаштарын талдау, алма жеміс жемірінің 
көбелектерінің маусымдық динамикасын ба-
қылау үшін, аулағыш феро мондар сонымен 
қатар  аулағыш белдіктер пайдаланылды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқы-
лау. Бағдарсыздандыру мақсаты - синтетика- 
лық жыныстық тартымды заттармен қанық-
тыру нәтижесінде жыныстар арасындағы фе-
ромон байланыстарының бұзылуы. Shin-Etsu 
диспенсерін ілумен тәжірибелік учаскеде ұшу 
қарқындылығы мен алма жеміс жемірінің са-
ны төмен болды. Алма жеміс жемірінің екін-
ші ұрпағының көбелегі жаппай ұшу кезеңін- 
де шаруашылық нұсқасында (бақылау) орташа 
үш жыл ішінде бір аулағышқа 4-тен 19-ға 
дейін аталық жеміс жемір ауланды. (Кесте 1).

1-кестеде көрсетілген нәтижелер алма же-
міс жеміріне қарсы бағдарсыздандыру әдісі- 
нің 100% тиімділігін көрсетеді.  

Экологиялық және шаруашылық нұсқа- 
сында қуыршақтануға шыққан қырықбуын-
дарды есепке алу үшін ағаштың штамбына 
аулағыш белдіктер қолданылды. Үш жыл 
ішінде алма жеміс жемірінің қырықбуынның 
саны тәжірибелік нұсқада бір ағашта 13,0 
қырықбуын, ал шаруашылық нұсқасында 43,0 
қырықбуын болды (2-кесте).

Алманың «түйін пайда болуы - сабағы 
шұңқырының қалыптасуы»  кезеңінде өңдеу  
жұмыстары келесідей шараны қолданылды- 
биопрепараттар лепидоцид - 2,5 кг/га, одан 
кейінгі өңдеу жұмыстары биорегуляциялық 
препаратпен димилин, 48% с.к. -0,1 л/га, 
жүргізілді. Ал «грециялық жаңғақ фазасында» 
қырықбуынның туылуы жеміс жемірінің 
екінші ұрпағының пайда болу кезеңімен сәй- 
кес келді және үшінші өңдеу жұмыстары жаз-
дық ұрпақтарының шығуына қарсы  жеміс өсі- 
ру кезеңінде жүргізілді. Экологиялық нұс-
қадағы бағдарсыздандыру аясында үш өңдеуді 
қолдану нәтижесінде химиялық заттардың 
бақшаның пайдалы фаунасына және қоршаған 
ортаға теріс әсерін айтарлықтай азайтуға қол 
жеткізілді және сонымен бірге шаруашылық 
нұсқасымен (бақылау) салыстырғанда жеміс 
жемірімен күресуде қанағаттанарлық әсерді 
қамтамасыз етті. Шаруашылық нұсқасы – 
бірнеше рет бүрку, вегетациялық кезеңде 10-
15 өңдеу жүргізілді. 

Тәжірибелік нұсқада үш жыл бойы жеміске 
ең көп зиян келтіретін  алма жеміс жемірі 
болып  белгіленген,  шаруашылық нұсқада 

Кесте 1- Маловодное ауылы, «Акказы» ш/қ алма жеміс жемірінің аталығына  қарсы 
қолданылған дизраптордың бағытын өзгерту әдісі бойынша тиімділігі.

Кесте 1- Маловодное ауылы, «Акказы» ш/қ алма жеміс жемірінің аталығына  қарсы 
қолданылған дизраптордың бағытын өзгерту әдісі бойынша тиімділігі. 

 
 
 

Нұсқа 

Бір аулағыштағы екінші ұрпақ көбелегінің саны, экземпляр 
Жылдар бойынша орташа Бағдарсыздандыру 

тиімділігі, % 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж, 
Экологиялық 0 0 0 0 100 
Шаруашылық (бақылау) 42 54 47 48 0 

 
 

Кесте 2 - «Акказы», ш/қ  аулағыш белдіктердегі құрттардың саны,  2015-2017 ж. 
 

 
Тәжірибе нұсқалары 

Аулағыш белдіктердегі қырықбуынның 
саны, шт. 

 
Орташа 

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 
Экологиялық 13,9 7,3 19,3 13,0 
Шаруашылық (бақылау) 28,6 32,6 64,8 43,0 

 
 

Кесте 3- Айдаред сортының алма жеміс жемірімен залалдануы, «Аққазы» шаруа 
қожалығы, 2015-2017 жж. 

 
 

Тәжірибе 
нұсқалары 

Жемістің залалдануы, %  
Зақымданудың 

төмендеуі,% 
2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 

түскен 
жеміс 

ағаштағы 
жеміс 

түскен 
жеміс 

ағаштағы 
жеміс 

түскен 
жеміс 

ағаштағы 
жеміс 

Экологиялық 8,9 4,2 7,3 3,8 2,9 2,1 87,8 
Шаруашылық 
(бақылау) 

32,3 28,5 39,4 32,6 20,0 17,2 - 

 

(бақылау) -32,6% (2016 жыл) байқалды, ал ең 
төменгі - 2,1% (2017 жыл) экологиялық нұс- 
қа бойынша байқалды. Бұл бағдарсызданды-
ру әдісінің зиянкестердің аналықтарының  
ұрпақты болуына  жол бермеуіне әкеледі.

Үш жылдық сынақтарға қарап (Кесте 
3), жапондық дизраптордың алманы 87,8% 
тиімділікпен тұрақты қорғайды.

Осылайша, алма жеміс жемірінің саны 
мен зияндылығының ұлғаюына байланысты 
алма жеміс жемірінің әр ұрпағына қарсы 
алма ағашын қорғау үшін Shin-Etsu Chemical 
Со.Ltd фирмасының жапон өндірісінің дис-
пенсерін пайдалану керек. Бақтарды алма 
жеміс жемірінен қорғау жүйесін құру үшін 
оның санына байланысты нақты вегетация- 
лық кезеңде жыл сайын бағдарсыздандыру 
әдісі ретінде диспенсерлерді қолдану қажет. 

Экологиялық жүйенің барлық әдістерін 
қолданғанда алманың алма жеміс жемірімен 
зақымдануы 8 -10 есе төмендейді. 

Қорытынды. Қазақстанның оңтүстік-шы- 
ғыс бақтарында диспенсерді пайдалану, алма 
жеміс жеміріне қарсы күрес әдісі ретінде 
болашағы зор. Жапон диспенсерінің көмегі-
мен «бағдарсыздандыру» әдісін қолда нып, 3 
жыл ішінде бір учаскеде алма жеміс жемірі 
популяциясының санын 87,8%-ға төмендетуге 
мүмкіндік берді. Диспенсер алма жемістері-
нің зақымдалуын 8-10 есе төмендетіп, бүкіл 
вегетациялық кезең ішінде тиімді. Алма 
ағаштарын қорғаудың біріктірілген жүйеле-
рінде диспенсерлерді пайдалану жемістердің 
зақымдануын ғана емес, сонымен қатар 
химиялық өңдеулердің көлемін де азайтуға 
мүмкіндік береді, қоршаған ортаны ласта-
майды, бұл бақты алма жеміс жемірінен қор-
ғау кезінде өте өзекті. 

Резюме
В статье изложены результаты исследова- 

ний по биологической защите яблони от 
яблонной плодожорки, с использованием  
японского диспенсера. Это позволило изба- 
виться от пестицидов и загряжения окружаю-
щей среды, со снижением в течение трех лет 
популяции яблонной плодожорки на 87.8%.

 
Summary

The influence of disorientation on the codling 
moth  in the garden has been studied. The high 
biological efficiency of the Japanese disruptor 
has been established, which allows not only 
reducing the damage to the fruits of the apple 
fescue 2-4 times, but also more economical - 
reducing the volume of chemical treatment, more 
environmentally friendly - it does not pollute the 
environment with pesticides, which meets the 
requirements of an integrated (ecologized) system 
of protecting the garden from pests and diseases .
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Нұсқа 

Бір аулағыштағы екінші ұрпақ көбелегінің саны, экземпляр 
Жылдар бойынша орташа Бағдарсыздандыру 

тиімділігі, % 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж, 
Экологиялық 0 0 0 0 100 
Шаруашылық (бақылау) 42 54 47 48 0 
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Тәжірибе нұсқалары 

Аулағыш белдіктердегі қырықбуынның 
саны, шт. 

 
Орташа 

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 
Экологиялық 13,9 7,3 19,3 13,0 
Шаруашылық (бақылау) 28,6 32,6 64,8 43,0 

 
 

Кесте 3- Айдаред сортының алма жеміс жемірімен залалдануы, «Аққазы» шаруа 
қожалығы, 2015-2017 жж. 

 
 

Тәжірибе 
нұсқалары 

Жемістің залалдануы, %  
Зақымданудың 

төмендеуі,% 
2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 

түскен 
жеміс 

ағаштағы 
жеміс 

түскен 
жеміс 

ағаштағы 
жеміс 

түскен 
жеміс 

ағаштағы 
жеміс 

Экологиялық 8,9 4,2 7,3 3,8 2,9 2,1 87,8 
Шаруашылық 
(бақылау) 

32,3 28,5 39,4 32,6 20,0 17,2 - 
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УДК 637.07

ЭНДОКРИНДІ – ФЕРМЕНТТІК  ЖӘНЕ АРНАЙЫ ШИКІЗАТТЫ 
ӨҢДЕУДІҢ БОЛАШАҒЫ

У.Ч. Чоманов, техника ғылымдарының докторы, 
Г.С. Кененбай, техника ғылымдарының кандидаты, 

Б.Б. Омиржанова, ғылыми қызметкер.

ЖШС «Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми-зерттеу институты», 
Алматы. g.kenenbay@rpf.kz

Түйінді сөздер: ірі қара мал, өт қабы, өт, 
консервілеу, физикалық-химиялық көрсет-
кіштері.

Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі 
мақсаты, ол халықты пайдалы құнды тағам 
өнімдерімен (ет, сүт, май, жұмыртқа, т.б.), 
ал өндірісті шикізатпен (тері, жүн, қаракөл 
елтірісі, т.б.) қамтамасыз ету.  

Мал шаруашылығы  шикізат өнімдерінің 
негізгі көздері болып табылады. Ірі қара 
малды сою кезінде алынатын өт қабы пайда-
лы заттардың бағалы көзі болып табылады, 
сондықтан оны емдік және техникалық өнім-
дер шығару үшін пайдаланады. Өт қабын 
толық қолдану қоршаған ортаны ластаудан 
сақтайды. Емдік бағытта қолданатын өт 
тексерілген сау малдан алынуы тиіс. Өтті 
жинау үшін арнайы құрал-жабдықтар мен 
қондырғылар қолданылады.

Медициналық тұрғыда қарағанда малдың 
етінен гөрі ішек-қарынында әр түрлі вита-
миндер көп болады [1].

Номенклатураға сәйкес алынған шикізат- 
ты үш топқа бөлуге болады: эндокриндік, фер-
менттік, арнайы шикізат.

* Эндокриндік шикізатқа, қан мен лим-
фаға бөлінетін сөлдің шығу каналдары 
жоқ бездер, сондай-ақ дене препараттары 
үшін қолданылатын қос секреция бездері, 
гипоталамус, қалқанша без, ұйқы безі және 
асқазан бездері, бүйрек үсті бездері және 
сойылған жануарлардың жыныстық жетіл- 
ген ерлерінің ұрықтары кіреді.

* Ферменттік шикізат бұл -  ірі қара малдың 
ішектерінің, шошқа асқазанының, қой мен 
ешкінің, ірі қара малдың және шошқалардың 
шырышты қабығы, қарын асты безі және 
жыныстық жетілген аналық малдың аналық 
безі. 

* Арнайы шикізатқа - қан, сүт бездері, өт, 
өт тастары, өкпе  және арқа, бауыр, ұрық, бүй-

рек, көкбауыр, көз, шеміршек, ірі қара мал- 
дың шырышты қабаты, трахея, жүрек, прос-
тата және тамыр бездері және  шошқаның он 
екі елі ішегі жатады. 

Эндокринді-ферменттік және арнайы ши-
кізаттар медициналық және ветерина риялық 
препараттарды өндіру үшін пайда ланылады. 
Медицинада бұл препараттар бірқатар ау-
рулардың алдын-алу және емдеу үшін қол-
данылады.

Олардың әсерінің тиімділігі гармон мен 
ферменттердің жетіспейтін мөлшерін, сондай-
ақ союға арналған жануарлардың мүшелері 
мен ұлпаларында болатын басқа биологиялық 
белсенді заттарды енгізумен байланысты [2].

Жеке сала ретінде, ХХ ғасырдың 30-жыл-
дарынан бастап союға арналған малдың мү-
шелерінен, ұлпаларынан және қандарынан 
медициналық және ветерина риялық препа-
раттар өндірісі дами бастады.

1955 жылдан бастап, медициналық пре-
параттарды өндіру саласындағы ғылыми 
зерттеулер мен тәжірибелік жұмыстар Бүкіл-
одақтық ет өнеркәсібі ғылыми-зерттеу инс-
титутының, эндокринді-фер менттік және ар-
найы шикізатты өңдеу зертханасында жүзеге 
асырылды.

1975 жылы зертхана қызметкерлері, эндо-
кринді-ферменттік және арнайы шикізатты 
дайындауға арналған техноло гиялық нұсқау-
лық жасады, ал 1989 жы лы эндокринді-фер-
менттік және арна йы шикізатты дайындауға 
арналған техноло гиялық нұсқаулық жинағы 
жарық көрді [3].

Арнайы шикізат - қан, өт, өт тастары, 
өкпе, және т.б  өнімдердің пайдалы қоректік 
құндылығы бар. Алайда, Қазақстанда мұн-
дай шикізатты пайдалану деңгейі өте төмен 
және оның көп бөлігі жойылған. Жабайы 
жануарлардың өтінің емдік қасиеттері ежел-
ден бері белгілі болған. Өттің шамамен 5% 

Переработка

-ы айтарлықтай күрделі органикалық және 
бейорганикалық ері тінділерден тұрады. 

Халықтық медицинада өт, буын аурулары, 
бауыр, асқазан, сарғаю, дизен терия, қабыну, 
ісік, күйік, ұзақ мерзімді емделмейтін жа-
раларды, ревматизмді, конъюнктивитті, аст-
маны, бактериялық инфекцияларды, сондай-
ақ жалпы ауырсынуды басатын және емдеу 
үшін қолданылады. 

Өт малдың түріне қарай бөлек жинала- 
ды. Жинап алынған өтті, өттегі басқа да 
ұсақталған бөлшектерді ұстап алу үшін 
бірнеше қабат дәкеден өткізеді [4].

Бауырдағы өт сұйық (96-99%), мөлдір, 
ашық-сары түсті, оның ауырлық күші 1,009-
1,003, рН-7,5.

Ірі қара малдың  өті қою, жағымсыз 
иісі бар жасыл-қоңыр сұйықтық. Өттің құ-
рамдас бөліктері-су, өт қышқылдары мен 
пигменттер. Сонымен қатар, құрамында 
дәрумендер, холестерин, лецитин, эфиркү-
кірт қышқылдары, минералдар, стероид ты 
гормондар, май қышқылдары, бейтарап май, 
мочевина, мочевина қышқылы және темір бар. 

Жабайы жануарлардың өтінің химиялық 
құрамы мен сапалық көрсеткіштері аз зерт-
телген [5].

Медициналық өнеркәсіптің шетелдік кә-
сіпорындары ірі қара мен шошқаның өтінен 
холенсим, хологон, аллохол, билярин пре-
параттарын шығарады, бұл панзинорм, ас 
қорыту, фесталь және котазим-форте сияқты 
күрделі асқазан препараттарының құрамына 
кіреді [6].

Эндокринді-ферментті және арнайы ши-
кізаттардың бастапқы биологиялық қасиет-
терін сақтау үшін, жинау мен тазартудан ке- 
йін дереу консервілейді. Мұндай сақтау 
әдістері микробиологиялық процестердің 
дамуын болдырмау үшін және тіндердегі 
биохимиялық процестерді барынша тежеу   
үшін таңдалады.

Сойылған малдың түріне және мақ сатына 
байланысты өт әртүрлі жолмен консервленуі 
мүмкін: мұздату, кептіру, қоюлату, сонымен 
қатар химиялық әдіс термен, натрий гид-
роксиді, формалин және натрий хлоридін қосу 
арқылы. 

«Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіп-
тері ғылыми-зерттеу институты ның» зерт-
ханалық жағдайында, ірі қара малдың өтін 
консервілу және сақтау процестерін зерттеу 
бойынша жұмыс жүргізілді. Булануға жібе-

рілетін өт жиналғаннан кейін, үш сағаттан 
кешіктірмей -12°C температурада сақтал уы 
керек. Бөлме температурасында өтті ерітеді. 
Буланбастан бұрын, ол төрт қабатты дәке 
матасы арқылы сүзіледі. Сондай-ақ, өтті ашық 
қазанда буландыруға болады.

Қоюлату процесі 14-16 сағат ішінде 60-
75°C температурада жүзеге асырылады. Қою- 
ландырылған өт стерильді ыдыстарға құйы-
лады [7]. Зерттеулердің нәтижесінде консер-
вілеу технологиялары жасалып, да йын бол- 
ған өнімнің физикалық-химиялық көрсет-
кіштері анықталды.

Қоюландыру процессі 1-суретте көрсе-
тілген. Дайын болған, қоюланған өт 2-суретте 
көрсетілген.

Эксперименттік зерттеулер  шикізаттың 
және дайын өнімнің сипаттамаларын алу-
ға мүмкіндік беретін келесі заманауи әдіс-
терді қолдана отырып, ылғалды анықтау 
-Эвлас-2М құрылғысымен, тығыздығын 
анықтау- ареометрмен, тұтқырлықты анық- 
тау вискозиметр Оствальдомен, судың 

Сурет-1 Қоюландыру  процессі

Cурет-2 Қоюланған  өт
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белсенділігін анықтау AGUALAB құрыл-
ғысымен, белсенді қышқылды анықтау рН 
метрмен жүргізілді. 70°C-та  консервіленген 
өттің физика-химиялық көрсеткіштері 1-кес-
теде көрсетілген.

Осылайша жүргізілген зерттеулер нә ти-
жесі бойынша, мал өтін қоюландыру  процес-
сі кезінде, оның ылғалдылығы, белсенді 
қышқылдық көрсеткіштері мен судың бел-
сенділігі төментейтіні, ал керісінше, өттің 
тығыздығы мен тұтқыр лығы жоғарлайтыны  
анықталды.                                             

Мал базасының дамуына және малдарды 
алғашқы өңдеудің қуаттылығының өсуіне 
байланысты бірқатар СНГ өңірлерінде қо-
сымша өнімдерді өңдеуге көп көңіл бөле 
бастады. 

Бүгінгі таңда біздің елімізге, эндокринді - 
ферменттік және арнайы шикізатты өңдеуді 
дамыту мен  терең  өңдеу, генетикалық ре-
сурстардың бірыңғай дерекқорын құру, 
сондай-ақ фармацевтикалық, медициналық 
және тамақ өнеркәсібіндегі импортты ал-
мастыру мәселесін шешуге мүмкіндік бере-
тін  бағдарламалар аса қажет. Мұндай бағдар-
ламалар, тек медицина мен фарма цевтикаға 
ғана емес, сонымен қатар экономика мен 
экология мәселесін де шешуге пайдасын 
тигізері сөзсіз. 

Өндіріс тиімді ұйымдастырылған жағ дай-
да, арнайы шикізатты пайдалану мен сатудан 
алынған кіріс барлық өндірістік шығындарды 
толығымен жабады.

Түйін
Медицина саласында, ауылшаруашылық 

жануарларының эндокринді - фер менттік жә- 
не арнайы шикізатын дәрілік мақсатта қол-
дануға болатын, көптеген  пайдаланылмаған 
қорлары көп. Фармакологияның дамуы, 
әртүрлі емдік препараттарды әзірлеу үшін, 
эндокринді - ферменттік және арнайы 
шикізаттың барлық пайдалы қасиеттерін 

толығымен ашуға мүмкіндік береді.
Осы мақсатта, өтті өңдеу технологиялары 

жасалынды. Өтті консервілеу кезінде физика-
лық-химиялық құрамы анықталып, сақтау 
мерзімі белгіленді. Мақалада өттің зерттеу 
нәтижелері ұсынылды.

Резюме
Для отраски медицины существует мно-

жество неиспользованных резервов в ор-
сельскохозяйственных животных для лекар-
ственного использования эндокринно-фер- 
ментных и специальных видов сырья. Раз-
витие фармакологии позволяет в полной 
мере раскрыть все полезные свойства эндо-
кринно-ферментного и специального сырья 
для разработки различных медицинских пре-
паратов. Для этой цели были разработаны 
технологии переработки желчи КРС. Во 
время консервирования определяли физико-
химический состав и срок хранения. В статье 
представлены результаты исследования 
желчи.

Summary
In the field of medicine, there are many 

unused stocks of farm animals for medicinal use 
of endocrine-enzyme and special types of raw 
materials. The development of pharmacology 
allows us to fully reveal all the useful properties 
of endocrine-enzyme and special raw materials 
for the development of various medical products. 
For this purpose, technologies for processing bile 
of cattle were developed. During canning, the 
physical and chemical composition and shelf life 
were determined. The article presents the results 
of bile research.
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Аңдатпа. Соңғы жылдары, бүкіл әлемде, 
түрлі шәрбаттарды құрғақ түрінде алу 
технологиясы кеңінен дамыды. Құрғақ глю-
коза, мальтоза, глюкоза-фруктоза шәрбат-
тарын өндіру үшін шикізат ретінде  крахмал-
дан ферментативті гидролизімен алынған 
жақсы тазартылған шәрбаттар қолданылады.

Түйін сөздер: крахмал шәрбаттарын өнді-
ру, гидролиз, глюкоза, мальтоза, фруктоза.

Жарияланған мәліметтерді зерттеулер 
нәтижелері.  Қазіргі уақытта республикада-
ғы инновацияларды мемлекеттік қолдау 
инновациялық әлеуетті дамытуға бағыттал- 
ған; дәнді дақылдарды терең қайта өңдеу 
өнімдері болып табылатын жоғары техноло-
гиялық өнімдердің үлесін арттыру, жоғары 
технологияны енгізу және қолдану негізінде 
Қазақстан Республикасы экономикасының 
инновациялық даму жолына өтуін қамта- 
масыз етеді [1].

Негізгі және әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік өнімдерінің ішінде қант пен қантты 
заттар бірінші орында тұрады және олар 
адамдардың рационында халықтың сатып 
алу қабілетінің қазіргі деңгейі бойынша ең 
қолжетімді өнімдер болып табылады [2]. 

Қазақстандағы қант нарығы тіке-
лей импортталатын шикізатқа байланыс-
ты. Статистикаға сәйкес, елдің сөрелеріндегі 
қанттың тек 3%-ы жергілікті қызылша фер-
мерлерінен, қалған 42%-ы дайын қанттың 
тікелей импорты (негізінен Ресейден), шарт- 
ты түрде «жергілікті» өндіріс болып табыла-
тын тәтті өнімнің қалған 55%-ы Бразилия 
мен Куба қант құрағын Қазақстан зауытта-
ры өңдеуге негізделген. Шын мәнінде, 
Қазақстандағы қант нарығы 95%-ы сыртқы 
жеткізілімге тәуелді екені белгілі болды [3].

Тәттілендіргіштер компоненттерінің та- 
биғи баламалы көздері қантты крахмал өнім-
дері: жүгері, бидай, тритикале, құмай, маниок 
т.б. алынған глюкоза, мальтоза, глюкоза-
фруктоза сироптар, мальтодекстриндер және 
басқа өнімдер болып табылады. Жариялан-
ған мәліметтерге сәйкес, қант қызылшасы-
нан қант өндіруге қарағанда астық шикіза-
тынан қант крахмалы өнімдерін өндіру 
тиімдірек [4,5,7].

Қазақстандағы қант пен қант өнімдеріне 
жалпы сұраныс 464 652 мың тоннаны құрай-
ды, оның 68%-ы жергілікті және импорттал- 
ған шикізаттан қанттың отандық өндірісі 
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есебінен қамтамасыз етіледі. Қазақстанның 
крахмал өңдеу өнеркәсібінің 2 кәсіпорны өз 
өнімдерінің 96,52%-ын көрші елдерге экс-
порттайды және тек 3,48%-ы ішкі нарыққа 
жеткізіледі, егер ол экспортқа кетпесе, өз 
өнімдерін ішкі қолданысқа жеткізсе, олар 
қантты заттарды ішкі тұтынудың 16%-ын 
жаба алады.

Крахмалдан алынған қант өнімдері (глю-
коза, мальтоза, глюкоза-фруктоза шәрбат- 
тары, кристалды глюкоза) - қант нарығына 
айтарлықтай әсер ететін әлемдік тәттілен-
діргіштер нарығының элементтерін құрай-
тын терең өңдеудің ең маңызды - елдің азық-
түлік қауіпсіздігін анықтайтын стратегия- 
лық маңызды өнімдердің бірі.

Тәттілендіргіштердің қасиеттерін салыс-
тырмалы талдау көрсеткендей, егер біз са-
харозаның (қанттың) тәттілігін 100% алсақ, 
онда фруктозаның тәттілігі 173,3, глюкоза 
- 74,3%, мальтоза 55% болады, бұл тағамдар 
осы көрсеткіш арқылы әр түрлі тағамдардағы 
сахарозаны (қантты) алмастыра алады.

Алайда крахмал шәрбаттарының бірқатар 
кемшіліктері бар: сақтау, арнайы қымбат 
контейнерлерде тасымалдау. Бөшкелерге, құ- 
тыларға және басқа да тасымалданатын 
ыдыстарға құйылған шәрбаттар, күн сәулесі-
нің тікелей әсерінен қорғайтын, бөтен иіссіз 
жабық қоймада сақталады. Шәрбаттарды 
сақтау үшін тұрақты температураны ұстап 
тұру жүйесімен жабдықталған, полимерлі жа-
быны бар тот баспайтын немесе көміртекті 
болаттан жасалған тұрақты контейнерлерді 
пайдалану қажет. Ылғалдың конденсациясы 
мен микроақзалардың дамуына ықпал ететін 
жағдайлардың пайда болуын болдыриау 
үшін, қоймалардың жоғарғы бөлігі сүзгіден 
өткен ауамен тазартылуы керек. Кристал-
дану мүмкіндігін болдырмайтын жағдайлар-
да шәрбаттардың сақтау температурасы: 
(30-35)⁰C [6]. Мұндай құрғақ шәрбаттарды 
тасымалдау әлдеқайда ыңғайлы, кез-келген 
көлемде орауға болады, жарамдылық мерзімі 
ұзақ және тамақ өнімдерін өндіруде оңай 
қолданылады, бұл оларды тамақ өнеркәсібі 
кәсіпорындары үшін тартымды етеді.

Зерттеу әдістері, материалдары және 
нәтижесі. Жоғарыда айтылғандарды ескере 
отырып, Аф ҚазҚӨжТӨҒЗИ-да Қазақстанда 
алғаш рет құрғақ крахмал шәрбаттарын өн- 
діру бойынша зерттеулер жүргізіл-
ді. Зерттеулердің нәтижесінде өзара байла- 

ныс пен өзара тәуелділікті зерттеу негі-
зінде құрғақ глюкоза шәрбатын алудың 
технологиялық үрдісінің оңтайлы режимдері 
тәжірибе жүзінде анықталды. 

Регрессиялық талдау негізінде экспери-
мент барысында құрғақ заттар құрамы мен 
басқа технологиялық көрсеткіштерге, сондай-
ақ тұтқырлыққа (ҚЗ қоспағанда) байланысты 
өндірістік шығынды болжауға мүмкіндік 
беретін әмбебап теңдеу алынды.

Кептірілген глюкоза шәрбаты сапалық 
сипаттамалары бойынша федералдық норма-
тивтік актілерге (Code of Federal Regulations 
Title 21, U.S.21 CFR Ch. I (4–1–99 Edition)) 
сай зерттелді. Өнімнің сапасы актілердің осы 
жиынтығының талаптарына сәйкес келеті-
нін растады. Зерттеу нәтижелері бойынша 
тәжірибелік - өндірістік сынақтан өткен 
глюкоза шәрбатын кептіру технологиясы 
жасалды.

Сондай-ақ, әлемдегі құрғақ мальтоза шәр- 
баттарын өндірудің қолданыстағы техноло-
гияларына талдау жасалды, атап айтқанда 
түйіршікті - экструзияланған, кристалдану 
үрдісі, сонымен қатар бүріккіште кептіру 
сияқты әдістер зерттелген.

Құрғақ мальтоза шәрбаттарын екі ке-
зеңмен алу үшін эксперименттік зерттеулер 
жүргізілді: бірінші кезең - кристалдану про-
цесі және нәтижесінде алынған шәрбаттың 
құрғақ заттар мөлшері 30%-ға дейін азайды, 
ал екінші кезең BUCHI 290 шағын бүріккіш 
кептіргіште кептірілді.

Құрғақ мальтоза шәрбаттарын алу про-
цесін математикалық модельдеу және оңтай-
ландыру негізінде әмбебап регрессиялық 
теңдеулер алынды, бұл осы тәжірибе аясын- 
да технологиялық көрсеткіштерге байла- 
нысты өндірістік шығынды болжауға мүм-
кіндік береді.

Алынған құрғақ мальтоза шәрбатының 
сапалық сипаттамалары МЕМ СТ 975 - 88 
«Глюкоза кристалды гидраты. Техникалық 
шарттары». Құрғақ мальтоза шәрбатының 
сапалық сипаттамаларын зерттеу, сапалық 
сипаттамалары жағынан ол осы стандарт 
талаптарына сәйкес келетіндігін көрсетті. 
Алынған құрғақ мальтоза шәрбатының гиг-
роскопиялық және ерігіштігін анықтау үшін 
зерттеулер жүргізілді. Алынған құрғақ маль-
тоза шәрбатының ылғалданғыштығы 32% 
құрайды.

Переработка

Түйіндеме
Бұл мақалада крахмал шәрбаттарын кеп-

тірудің технологиялық жағдайларын құру 
мүмкіндігі қарастырылады. Құрғақ крахмал 
шәрбаттарын өндірудің жаңа әдістерін, оң-
тайлы технологиялық тәртіптерін іздеу 
крахмал өндірісінің өнімділігін арттырудың 
маңызды факторы болып табылады. 

Резюме
В данной статье рассмотрена воз-

можность сушки крахмальных сиропов. 
Поиск новых способов, оптимальных техно-
логических режимов получения сухих крах- 
мальных сиропов является важным факто-
ром повышения результативности крах-
малопаточного производства. 

Summary
This article discusses the possibility of 

establishing optimal technological conditions for 
drying starch syrups.The search for new methods, 
optimal technological regimes for obtaining dry 
starch syrups is an important factor in increasing 
the effectiveness of starch production.
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Зерттеулер нәтижелері. Жүргізілетін 
температураға және белгілі бір консис-
тенцияның өнімін алу үшін қажетті пайда 
болатын қысымға байланысты шикізатты 
экструзиялық өңдеудің бірнеше түрі бар.

Белгілі бір функционалдық қасиеттері 
бар экструдирленген өнім өндіру үшін экс-
трудирлеудің үш негізгі тәсілі қолданылады:

– суық экструзия - материалды қысым-
мен баяу жылжыту және шикізатты берілген 
қалыптарға қалыптау. Бұл ретте материалда 
тек механикалық өзгерістер болуы мүмкін.

Суық экструзия кезінде шикізаттағы 
ылғалдың салмақтық үлесі 30-60 құрайды %;

- жылу экструзиясы-ылғалдылығы 18-30% 
шикізат экструдер мен механикалық әсермен 
қатар жылу әсеріне ұшырайды.

Құрамында крахмалы бар ылғалдылығы 
20-40% материалдардың Ішінара таңбалау 
жүреді;

- қайнату (ыстық) экструзия – процесс 
жоғары жылдамдық пен қысымда, меха-
никалық энергияның жылу энергиясына едә-
уір көшкен кезде өтеді, бұл материалдың 
сапалық көрсеткіштерінде тереңдік бойын- 
ша әртүрлі өзгерістерге әкеледі. Өңдеуден 
кейін материал кептіруден өтеді. Бұл ретте 
алынатын параметрлер 1-кестеде келтірілген.

Соңғы уақытта құрама жем өндірісінде 
шикізатты терең өңдеу үшін ыстық экстру-
зия кеңінен таралған. Бұл бірқатар себептер 
бойынша осы технологияны қолданудың 
белгілі бір артықшылықтарын береді:

- жануарлар рационында жануарлардан 
алынатын жоғары энергетикалық, ақуыз ин- 

гредиенттерінің, балық ұнының, сүт азы-
ғының, сондай-ақ жүгері мен соя шротының 
орнына кондициялық емес дәнді жемді және 
астық дайындау және астық қайта өңдеу 
кәсіпорындарынан астық қалдықтарын пай-
далана отырып объективті қысқаруы;

- тікелей астық дайындау және астық 
өңдеу кәсіпорындарында өз құрама жемдері 
мен жем қоспаларын өндіру.

Құрама жем өндірісінде қолданылатын 
ыстық экструзия әдісі шикізатты жоғары 
температура мен қысымның бір мезеттік 
әсеріне ұшыратады.

Бұл ретте процесс отыз секундтан аз уа-
қыт алады. Осы уақыт ішінде шикізат бір- 
неше өңдеу сатысынан өтуге үлгереді:

- жылу. Шикізат түріне байланысты 120... 
175°C температурада толық өңдеуден өтеді, ол 
қоректік заттардың қорытылуын арттырады, 
өнімнің дәм сапасын жақсартады, шикізат- 
тың теріс қасиеттерін басады;

- стерилизациялау, зарарсыздандыру. Тем- 
пература мен қысымның әсерінен ауру ту-
дыратын микроорганизмдер, мысалы, саль- 
монелла, толығымен жойыла ды. Бактерия-
лардың уыттары және саңырауқұ лақтардың 
белсенділігі де толық жойылады немесе 
қолайлы деңгейге дейін беріледі;

- көлемнің ұлғаюы. Қабырғалардың жа-
рылуы (оның ішінде майлы) және түйір шіктер 
құрылымының бұзылуы және крах малдың 
молекулалық тізбегінің жарылуы салдары 
болып табылады. Бұл өнімнің энергетика- 
лық құндылығын арттырады;

- ұнтақтау, араластыру. Экструдерге бе- 

Кесте 1 – Экструзия параметрлері мен түрлері
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Экструзия параметрлері Экструзия түрлері 
суық жылы ыстық 

Ылғалдың салмақтық үлесі, % 30-60 20-32 10-20 
Температура, °С 20-70 70-130 130-250 
Қысым, мПа 6-10 8-14 12-25 
Экструдер шнегінің айналым саны, мин-1 10-80 40-120 80-250 

 

Переработка

рер алдында шикізаттың бір бөлігі ұсақта- 
лып, араластырылғанына қарамастан, экс-
трудер камерасында бұл процестер өнім 
толығымен біртекті болғанға дейін жалғасады;

- сусыздандыру. Экструдерде шикізат- 
тың отыз секундында ылғал мөлшері 50%-ға 
дейін төмендейді (бастапқы);

- тұрақтандыру. Жоғары температура мен 
қысым, мысалы, өнімнің жұтылу себебі бо-
лып табылатын ферменттердің жойғыш әсерін 
бейтараптандырады.

Құрғақ экструзия процесі 30 секундтан 
аспайды, бірақ осы уақыт ішінде шикізат 
өңдеудің бірнеше сатысынан өтуге үлгереді: 

жылу, стерилизациялау, зарарсыздандыру 
(температура мен қысымның әсерінен 
ауру тудыратын микроорганизмдер, саңы-
рауқұлақтар, зең толығымен жойылады), кө-
лемнің ұлғаюы (жасушалар қабырғаларының 
жарылуы және түйіршіктер құрылымының 
бұзылуы және крахмалдың молекулалық 
тізбегінің жарылуы, бұл өнімнің энергетика-
лық құндылығын арттырады), ұсақтау, ара-
ластыру (экструдерге берер алдында шикі- 
зат ұсақталып, араластырылғанына қара-
мастан, экструдер діңгегінде бұл процестер 
жалғасуда және өнім толығымен біртекті 
болады), сусыздандыру ( 20-30 секунд ішінде 
ылғалдың мөлшері бастапқы ылғалдан 50-
70%-ға төмендейді), тұрақтану (жоғары тем-
пература мен қысым ферменттердің жойғыш 
әсерін бейтараптандырады, ал бұл дайын 
өнімді сақтау мерзімдерінің едәуір ұлғаюы- 
на ықпал етеді) [1]

Зерттеу нәтижелері экструдирлеу кезінде 
протеиннің қорытылуы арттырылмайтынын 
көрсетті,соның негізінде ақуыз шикізаты- 
ның экструдерлеріндегі өңдеудің орынсыз-
дығы туралы қорытынды жасалды. 

Азықтық өнімдердің экструзиясы нәтиже- 
сінде ақуыздардың денатурациясы,  инакти-
вациясы, крахмалды декстрини зациялау, 
целлюлоза-лигнинді түзілімдердің деструк-
циясы, экструзия өнімдерін толық стерилдеу, 
өнімнің микро кеуекті құрылымын құру 
құбылыстары орын алады. Бұл экстру-
дирленген жемнің қоректік заттарының 
сіңімділігін арттыруға ықпал етеді.

Экструдирлеу кезінде болатын үдерістер- 
дің алуан түрлілігі экструзияның мақсатын 
өнімге әсер ету дәрежесі бойынша былайша 
жіктеуге мүмкіндік береді: жасушалық дең-
гейде ыдырату, текстуралау, стерилдеу, ыл-
ғалды жою және пішін беру үшін.

Өнімді экструдирлегеннен кейін оның 
қоректік заттарының сіңірілуі жақсарады, 
сақтау кезінде төзімділігі артады, майдың 

сіңімділігі артады, көлемді салмағы арта- 
ды [2].

Осылайша, өндірісте экструзиялық техно-
логияны пайдалану бойынша жүргізілген 
талдау негізінде бүкіл әлем бойынша 
өсімдік және жануар тектес түрлі жемдік 
материалдарды өңдеу кезінде экструзиялық 
технологиялық процесті қолдануға мүмкін-
дік беретін көптеген ғылыми жұмыстар жүр-
гізілуде. Неғұрлым экономикалық дамыған 
мемлекеттерде (АҚШ, Жапония, Батыс Еуро-
па елдері) экструзиялық технологиялар тамақ 
және жемшөп өнеркәсібін дамытудың басым 
бағыты болды. Мысалы, жемшөп өндірісін- 
де экструдирлеу үшін негізгі шикізат құрамын-
да крахмал бар материал (астық шикізаты, ұн 
– жарма өнеркәсібінің қалдықтары) болып та-
былады, ал компоненттер ретінде май, жеміс-
көкөніс, ет-сүт, балық өнеркәсібінің қайта 
өңдеу қалдықтары, сондай-ақ минералдық-
витаминдік кешендер қолданылады. Алайда, 
шикізат ретінде – майлы дақылдарды, соның 
ішінде зығыр өңдеу қалдықтарын кәдеге жа-
рату, экструзия процесінде аз зерттелген. Ал 
осы қалдықтар оларды ұтымды кәдеге жара-
ту кезінде мал шаруашылығының жемшөп 
базасының елеулі резерві болып табылуы 
мүмкін.

Резюме 
В статье приведен анализ технологий 

переработки отходов масличных культур 
методом экструдирования. По всему миру 
ведутся многочисленные научные работы, 
позволяющие применить экструзионный тех- 
нологический процесс при переработке 
различных кормовых материалов, как рас-
тительного так и животного происхождения.

Summary
The article presents the analysis of technologies 

for processing oilseeds by extrusion. Numerous 
scientific works are carried out all over the 
world, allowing to apply the extrusion process 
in the processing of various feed materials, both 
vegetable and animal origin.
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Сапархан Омаров 
ҰЛТТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ СЕНІМ КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

теген тапсырмаларды ведомство орын даға- 
нын мәлімдеп, кеңес мүшелерінің сұрақ-
тарына жауап берді.

Министр ҚР Ауыл шаруашылығы ми-
нистрлігі «жерді пайдалану мен қорғауға 
мемлекеттік бақылауды жетілдіру мәселелері 
бойынша ҚР кейбір заңнамалық актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
ҚР заң жобасын әзірлегенін хабарлады. Бұл 
құжат бірқатар түзетулерді қамтиды. Атап 
айтқанда, мәжбүрлеп алынуға жататын ауыл 
шаруашылығы жерлерін пайдаланбау мерзімі 
екі жылдан бір жылға дейін қысқартылды. 
Заң жобасы мүдделі мемлекеттік органдарда 
келісілуде және жақын арада Үкімет пен ҚР 
Парламенті Мәжілісіне енгізілетін болады.

Бұған дейін ҚР Парламенті Мәжілісі ҚР 
Ауыл шаруашылығы министрлігі дайында-
ған пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлер үшін базалық салық 
мөлшерін 10-нан 20 есеге дейін арттыруды 
көздейтін түзетулерді мақұлдады.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Ұлт-
тық қоғамдық сенім кеңесі мүшелерімен 
онлайн кездесу өткізді. Бұл туралы Сапархан 
Омаров өзінің блогында «Ашық үкімет» 
платформасының «Ашық диалог» порталын- 
да хабарлады.

Кездесу барысында Ауыл шаруашылығы 
министрі Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
екінші отырысында Мемлекет басшысы жүк-

АШМ БАСШЫСЫ «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНДА ОНЛАЙН-
ҚАБЫЛДАУ ӨТКІЗДІ

ҚР Ауыл шаруашылығы министрі «Nur 
Otan» партиясының Республикалық қоғам- 
дық қабылдауында азаматтарды қабылдады.

Онлайн-қабылдауға Ақмола, Алматы, Маң-
ғыстау, Солтүстік Қазақстан және Түркіс-
тан облыстарының тұрғындары қатысты. 
Азаматтар негізінен ауыл шаруашылығы 
бизнесін ашуға мемлекеттік қолдау көрсету 
мәселелеріне қызығушылық танытты.

Мысалы, Қанат Қалибек пен Дудар 
Нұрсипаның Ақмола облысында ауыл 
шаруашылығы жерлері бар екен. Азаматтар 
өз жерлерінде құс және балық өсіргісі ке- 
леді. Олар Сапархан Омаровтан шаруа 

қожалығын жүргізуге несие алу жолдарын 
түсіндіруді сұрады. Тағы бір өтініш беруші 
– Маңғыстау облысының тұрғыны Қуаныш 
Сейітов балық шаруашылығын құруға ниетті.

Кәсіпкерлікпен айналысқысы келетін қа-
зақстандықтарға шаруа қожалықтарын суб- 
сидиялау және жеңілдікпен несиелеу бағ-
дарламалары жайлы толық ақпарат берілді.

Сондай-ақ, қабылдау барысында өзекті 
мәселелер мен шағымдар да көтерілді. Мәсе-
лен, Түркістан облысы Сайрам ауданының 
тұрғыны Қ.Әсілбеков ауыл шаруашылығы 
техникасын сатып алуға жұмсаған шығын-
дары үшін субсидия алуға өтінімді қабыл- 
дауға бас тартқандығы жайлы шағымданды. 
Оның айтуынша, бұл өтініш Түркістан об- 
лысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бас-
қармасына бір айдан астам уақыттан бері 
қаралып келеді.

Соңында Алматы облысы Қосқұдық 
станциялық кентінің тұрғыны министрге 
жергілікті тұрғындардың мал жаю үшін 
жағдайы жоқ екенін айтты. Себебі елді ме-
кеннің айналасындағы барлық жерлер ауыл 
шаруашылығы алқаптарына берілген.

Барлық сұрақтар бойынша Сапархан 
Омаров жан-жақты жауап берді.

Из официальных сообщение

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ КЕЙБІР БҰЙРЫҚТАРЫНЫҢ КҮШІ ЖОЙЫЛДЫ 
ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ» БҰЙРЫҚ ЖОБАСЫН ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі «Қазақстан Респуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы министрлігі-
нің кейбір бұйрықтарының күші жойылды 
деп тану туралы» бұйрығы жобасын 
«Ашық НҚА» ресми интернет-ресурсында 

АШМ ІРІ ҚАРА МАЛ ЕТІН АЛЫП КЕЛУГЕ КВОТА АЛУҒА 
ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ БАСТАЛҒАНЫН ХАБАРЛАЙДЫ

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы 
№30 «Қазақстан Республикасына еттің 
кейбір түрлерін әкелуге арналған тариф-
тік квоталардың көлемдерін сыртқы эко-
номикалық қызметке қатысушылар арасында 
бөлу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы-
на сәйкес қайта өңдеушілерге 2020 жылға 
сиыр етін әкелуге бөлінген тарифтік квота 
көлемін 9 240 тонна тарифтік квота көлемін 
бөлуге қатысу үшін өтінімдер қабылдаудың 
басталғанын хабарлайды.

Тарифтік квоталар көлемдерін бөлуге 
қатысу үшін қажетті құжаттар:

- сиыр еті бойынша тарифтік квоталардың 
қажет етілетін көлемін көрсете отырып, 
сондай-ақ дайын тауардың әрбір түрі бойын- 
ша дайын өнімді өндіру кезінде пайдаланыл- 
ған шикізат көлемінде сиыр етінің үлесін 
көрсете отырып жоғырыда көрсетілген қа-
ғиданың  сәйкес нысан бойынша өтінім;

- кәсіпорынның (дара кәсіпкерлер үшін 
– өнеркәсіптік өнім өндіріс (дайындау) 
объектісінің есеп нөмірін тіркеу туралы 
(растау) анықтамасы) алдыңғы толық жыл 
үшін құжатты қабылдау туралы статистика 
органының белгісімен өнімді өндіру және 
жөнелту туралы статистика органдарына 
есебінің нотариатта куәландырылған көшір-
месі (не салыстырып тексеру үшін құжат- 
тың түпнұсқасын міндетті түрде ұсынған 
кезде көшірмені).

БИЫЛ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БИДАЙ МЕН ҰН ҚАЙДА 
ЭКСПОРТТАЛАТЫНЫ БЕЛГІЛІ БОЛДЫ

Еліміздегі астық алаңының 93,4 пайызы 
жиналып, қамбаға 18 млн-нан астам астық 
бастырылды.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Үкімет 
отырысында биыл егін жинау науқанының 
қарқыны өткен жылға қарағанда жоғары 
екенін және гектарына орташа есеппен 12,3 
центнерден жиналғанын мәлімдеді.

Министрдің айтуынша, астық қабылдау 
кәсіпорындарына барлығы 3,0 млн. тон-
на астық түсті, бұл 2019 жылғы осындай 
мерзімде астық қабылдау кәсіпорындарына 
сақтауға келіп түскен астық көлемінен 2,1 есе 

көп. «Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар 
өндірісінің болжамды көлемі елдің ішкі 
қажеттіліктерін толықтай қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретінін атап өткім келеді», - де- 
ді Сапархан Омаров.

Сондай-ақ, ҚР АШМ басшысы отандық 
бидай мен ұн қай елдерге экспорталатынын 
атап өтті.

«Жаңа маусымда қазақстандық бидай мен 
ұнның негізгі жеткізілімдері дәстүрлі түрде 
Орта Азия елдері мен Ауғанстан нарығы- 
на жолданатын болады», - деді С.Омаров.

орналастырылғаны туралы хабарлайды.
Осыған байланысты, Министрлік аталған 

жобаны талқылауға қатысуға шақырады, өз 
ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды беруді 
сұраймыз.

Из официальных сообщение
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Сапархан Омаров: 
УРОЖАЙ ЭТОГО ГОДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ 

КАЧЕСТВОМ
   

«По данным, поступающим с хлебо-
приемных предприятий, наблюдается значи-
тельный рост доли пшеницы с высоким 
содержанием клейковины. В объеме пшени-
цы 3-класса доля зерна с клейковиной 25-
27% достигла 25,4% против 23,4% в 2019 
году, а высококачественной пшеницы HI-Pro 
с клейковиной 28% и выше, пользующейся 
повышенным спросом – 59% против 42,8% в 
прошлом году. За счет высокого качества зер-
на возможно увеличение отгрузок пшеницы 
на экспорт», сообщил глава МСХ РК.

По его словам, получение качественного 
урожая стало возможным благодаря целе-
направленной политике государства по 
поддержке отрасли растениеводства. 

К примеру, в 2020 году почти вдвое - с 
9,4 до 14 млрд. тенге – было увеличено 
субсидирование семеноводства. Благодаря 
такой помощи аграрии смогли закупить и 
засеять сразу в 2,4 раза больше семян высоких 
репродукций (135 тысяч тонн). Точно так же, 
на 38% увеличены объемы субсидирования 
приобретения удобрений (с 19 до 26,1 млрд. 
тенге).

Для более эффективной борьбы с вре-
дителями и болезнями в текущем году 
выделили 36,4 млрд тенге на субсидирова- 
ние пестицидов. Это на 9 млрд. больше, чем в 
2019 году.

При этом, с 2020 года по просьбам аг-
рариев Минсельхоз начал субсидировать не 
только закуп гербицидов (препаратов против 
сорняков), но и инсектицидов с фунгицидами 
(препараты против вредителей и болезней).

В завершение своего выступления министр 
Омаров озвучил наиболее интересующую 
аграриев информацию о ценах на закуп 
пшеницы.

«В текущем году по многочисленным 
просьбам сельхозпроизводителей Продкор-
порацией был осуществлен форвардный за- 
куп сельхозпродукции. С учетом сложив- 
шейся ситуации предлагается установить 
цены на закуп пшеницы в коридоре 83-87 
тысяч тенге, в зависимости от качества. Для 
пшеницы 4 класса - 78 тысяч тенге, для яч- 
меня 2 класса - 50 тысяч тенге. При установ-
лении закупочной цены помимо поддержки 
отечественных сельхозпроизводителей уч-
тен и вопрос обеспечения стабильности на 
внутреннем рынке», отметил министр.

На заседании Правительства министр 
сельского хозяйства РК Сапархан Омаров 
представил актуальную информацию о ходе 
уборочной кампании

В Казахстане убрано более 14,8 млн 
га зерновых и зернобобовых культур 
или 93,4% от их уборочной площади. 
При средней урожайности 12,3 ц/
га намолочено 18,2 млн тонн зерна. Это 
значит, что собранный объем уже достиг 
июньского прогноза, заявленного МСХ РК 
на уровне 18,5 млн тонн.

Поскольку аграриям осталось убрать еще 
6,6% уборочной площади, скорректирован-
ный позже до 20,5 млн тонн прогноз, вероят- 
но, осуществится в полной мере. В любом 
случае, полученный на сегодняшний день 
урожай уже позволяет полностью обеспечить 
внутренние потребности страны и планы по 
экспорту зерновых и зернобобовых.

Сапархан Омаров особо подчеркнул, 
что урожай этого года характеризуется 
высоким качеством. В частности, об этом 
косвенно свидетельствуют малые объемы 
зерна, поступившего на лицензированные 
хлебоприемные предприятия – 3 из 18,2 млн 
тонн. Поскольку сельхозтоваропроизводи-
тели не спешат везти урожай на элеваторы и 
ХПП, это может означать, что зерно не тре-
бует сушки и подработки.

При этом, хлебоприемные пункты прямо 
подтверждают высокие качественные показа-
тели урожая: из общего объема сданной 
пшеницы к 1-3 классам отнесено 83,8%, в 
то время как в 2019 году данный показатель 
составлял 67,2%. Соответственно, доля не-
классной и пшеницы 4-5 классов в этом году 
снизилась вдвое, до 16,2%.

МИНСЕЛЬХОЗ ОЗВУЧИЛ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

более 14,8 млн га зерновых и зернобобовых 
культур, намолочено 18,2 млн тонн зерна. 
Таким образом собранный на сегодняшний 
день объем уже почти достиг июньского 
прогноза, заявленного МСХ РК на уровне 18,5 
млн тонн.

Из общего объема сданной на хлебо-
приемные пункты пшеницы к 1-3 клас-
сам отнесено 83,8%, в то время как в 2019 
году данный показатель составлял 67,2%. 
Доля неклассной и пшеницы 4-5 классов в 
этом году снизилась вдвое, до 16,2%.

По данным, поступающим с хлебо-
приемных предприятий, наблюдается значи-
тельный рост доли пшеницы с высоким 
содержанием клейковины. В объеме пше-
ницы 3-класса доля зерна с клейковиной 25-
27% достигла 25,4% против 23,4% в 2019 
году, а высококачественной пшеницы HI-
Pro с клейковиной 28% и выше, пользую- 
щейся повышенным спросом – 59% про- 
тив 42,8% в прошлом году.

Цены на пшеницу предлагается устано-
вить в коридоре 83-87 тысяч тенге.

Министр сельского хозяйства Сапархан 
Омаров сегодня в Правительстве озвучил 
наиболее интересующую аграриев информа-
цию о ценах на закуп пшеницы.

«В текущем году по многочисленным 
просьбам сельхозпроизводителей Продкор-
порацией был осуществлен форвардный закуп 
сельхозпродукции. С учетом сложившейся 
ситуации предлагается установить цены на 
закуп пшеницы в коридоре 83-87 тысяч тенге, 
в зависимости от качества. Для пшеницы 4 
класса - 78 тысяч тенге, для ячменя 2 класса 
- 50 тысяч тенге. При установлении закупоч-
ной цены помимо поддержки отечествен-
ных сельхозпроизводителей учтен и вопрос 
обеспечения стабильности на внутреннем 
рынке», сообщил министр.

Ранее сообщалось, что глава МСХ отме-
тил высокие темпы уборки и качественные 
показатели урожая зерновых.

На текущий момент в Казахстане убрано 

576 КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭКСПОРТИРУЮТ 
ПРОДУКЦИЮ АПК В КИТАЙ

Об этом на своей странице в Facebook 
сообщила вице-министр сельского хозяй- 
ства Гульмира Исаева

По итогам первого полугодия 2020 года 
экспорт продукции АПК в КНР составил 489 
тыс тонн на сумму 196 млн. долл. США, в т.ч:

•	 Экспорт продукции растениеводства 
составил 274 тыс тонн на сумму 86 млн долл. 
США.

•	 Экспорт переработанной продукции 
АПК составил 213 тыс тонн на сумму 104 млн. 
долл. США.

•	 Экспорт продукции животноводства 
составил 2 тыс тонн на сумму 5 млн. долл. 
США.

Экспорт продукции АПК за первое 
полугодие 2020 года в КНР вырос на 15% за 
счет роста экспорта продукции животновод-
ства на 25%, переработанной продукции – на 
18%, растениеводства – на 11%.

576 казахстанских предприятий по 
производству и переработке продукции 
АПК (90 предприятий по производству и 
переработке продукции животноводства, 486 
предприятий по производству и переработке 
продукции растениеводства) состоят в Реестре 
Главного Таможенного управления КНР. Под 
гарантию ветеринарной и карантинной служ-

бы Казахстана, т.е. без проведения инспек-
ции китайскими специалистами, в реестр ГТУ 
включено 404 казахстанских предприятия (77 
предприятий по производству и переработке 
продукции животноводства, 327 предприятий 
по производству и переработке продукции 
растениеводства). Министерство в условиях 
пандемии коронавируса, когда затруднено 
проведение выездной инспекции предприя тий 
зарубежными специалистами, согласовало с 
ГТУ КНР алгоритм проведения инспекций 
(дистанционно, онлайн), включения в Реестр 
под гарантию для мясоперерабатывающий, 
свиноводческих и рыбоперерабатывающих 
предприятий. Уже проведена инспекция 
14 мясоперерабатывающих предприятий 
(получена заявка на инспекцию от 31 
мясоперарабатывающего и 5 свиноводческих 
предприятий), готовится отчёт и гарантийные 
письма в ГТУ КНР, завершается работа 
по включению в Реестр 4 свиноводческих 
предприятий. На согласовании механизм 
инспектиро вания для предприятий, произ-
водящих и перерабатывающих про дукции 
растениеводства. Также в своей публикации 
вице-министр привела полный список ка-
захстанских предприятий в разрезе видов 
продукции и по регионам.

Из официальных сообщение Из официальных сообщение
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МСХ: В КАЗАХСТАНЕ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
КОЛБАС, МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ, МЯСА ПТИЦ И СКОТА

Рост производства данной продукции 
объясняется вводом в эксплуатацию новых 
перерабатывающих предприятий, а также 
ограничением экспорта живого скота и 
расширением господдержки мясного направ-
ления в птицеводстве

Минсельхоз опубликовал данные об 
объеме производства и переработки живот-
новодческого сырья за 7 месяцев текущего 
года.

Мяса всех видов скота и птицы в январе-
июле произвели на 4% больше (590 тысяч тонн 
в убойном весе), чем за аналогичный период 
прошлого года, коровьего молока – на 3% (3,6 
млн тонн). При этом, производство куриных 
яиц уменьшилось на 4,9%, до 3,1 млн штук. 

Производство колбасных изделий увели-
чилось на 21,5% (с 27 358 до 33 234 тонн), 
кисломолочной продукции – на 4,7% (с 
123 300 до 129 106 тонн), сливочного масла 
– на 8% (с 11 158 до 12 051 тонны), сыра и 
творога – на 1,9% (с 17 778 до 18 120 тонн), 
мороженого – на 1,6% (с 21 118 до 21 455 
тонн), молока обработанного – на 0,2% (с 
332 040 до 332 576 тонн), мясных консервов – 
на 4,3% (с 4 298 до 4 481 тонны).

Напомним, мясо птицы в Казахстане сейчас 
производят 24 птицефабрики. Ежедневно они 
выпускают более 800 тонн продукции. До 
конца года хозяйства дадут почти 300 тысяч 
тонн мяса. Стоит отметить, что в 2019 году в 
республике произвели 223 тысячи тонн мяса 
птицы, а в 2018-м – 192 тысячи тонн. 

На текущий момент задача по сокращению 
зависимости от импорта мяса птицы яв-
ляется одной из самых ключевых в Ми-
нистерстве сельского хозяйства РК. Как 
видно, производство продукции растет и 
импортозависимость ежегодно снижается. 
В МСХ намерены как можно скорее снять 
вопрос по импортозависимости, поэтому 
пристальное внимание уделяется расшире-
нию господдержки птицеводческой отрасли 
мясного направления, в том числе по вопро-
сам расширения мощностей действующих 
птицефабрик и строительства новых.

В рамках реализации задач по импор-
тозамещению в ближайшие годы в респуб-
лике начнут функционировать 12 новых пти-
цефабрик общей мощностью 175 тысяч тонн 
продукции в год. В этом году будут введены 

в эксплуатацию 8 мясных птицефабрик. В 1-м 
полугодии уже запущены две из них – ТОО 
«Шымкент кус» (Туркестанская область) и 
ТПК «КазАгрос» (Костанайская область). 
Недавно министр сельского хозяйства лич-
но проверил ход строительства крупной 
Макинской птицефабрики.

Несмотря на то, что мясное птицеводство 
в особом приоритете, государство продол-
жает поддерживать яичное производство. 
Как сообщалось ранее, из-за пандемии ко-
ронавируса Минсельхоз сохранил товарно-
специфических субсидий на яйца, которые, в 
соответствии с Госпрограммой развития АПК, 
согласованной при принятии с птицеводами, 
должны были исключить с 1 января т.г.

Яйцо – социально значимый продукт, 
стоимость которого влияет на себестоимость 
производства многих продуктов питания 
и промтоваров. Поэтому Министерством 
сельского хозяйства было предложено под-
держать производителей яиц и сохранить 
направление «субсидирование производства 
пищевого яйца» с уменьшением норматива 
субсидирования с 3 до 1,5 тенге на одну 
единицу продукции. На поддержку пти-
цеводов и, соответственно, удешевление се-
бестоимости яиц Правительство направляет 
более 5 млрд тенге. Также производителям 
яиц была дана возможность получить 
льготное финансирование на пополнение 
оборотного капитала через программу «Эко-
номика простых вещей». Тем не менее, роста 
производства яйц в текущем году сменился 
ростом производства мяса птицы. В этой 
связи необходимо отметить, что почти все 
птицефабрики в Казахстане занимаются 
обоими направлениями – и яичным, и мяс-
ным. Одно направление – довольно редкий 
случай в птицеводстве. Запрет на экспорт 
скота в живом виде, введенный в начале года, 
хоть и встретил ожидаемое сопротивление 
перекупщиков, однако, как показало время, 
достиг планируемого эффекта: сохранилось 
и увеличилось поголовье скота в стране, 
стабилизировалась динамика изменений цен на 
мясо и мясные продукты, увеличилась загруз-
ка отечественных мясоперерабатывающих 
предприятий, увеличилось производства мо-
лочных продуктов, мяса, мясных консервов 
и колбас. Росту производства также спо-

собствовало расширение господдержки в 
животноводстве. 

В рамках задач по импортозамещению 
молочной продукции, в 1-м полугодии 2020 
году в Казахстане введены в эксплуатацию 
6 крупных молочно-товарных ферм с общим 
поголовьем 3810 голов КРС, до конца года 
планируется запустить еще 16 МТФ.

В целом же, Минсельхоз планирует, что 
в Казахстане ежегодно будут вводиться в 
эксплуатацию 25 промышленных молочно-
товарных ферм.

В 2019 году было введено 8 промышлен-
ных и 14 семейных ферм мощностью 40 ты- 
сяч тонн молока. В предыдущие годы 
вводилось только по 3 МТФ.

НАНОЦ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ «ПОДДЕРЖКА 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В С.Х. ОПЫТ ГЕРМАНИИ»

Прошел онлайн-вебинар по инновацион- 
ной политике и опыту Германии по финан-
сированию инновационных проектов в АПК 
«Поддержка развития инноваций в сельском 
хозяйстве. Опыт Германии», организатором 
которого выступил Казахстанско-Герман- 
ский аграрно-политический диалог.

Основная цель вебинара- предоставить 
возможность участникам узнать об опыте 
Германии в поддержке и развитии инноваций 
в сельском хозяйстве.

Из структурных организаций НАО «На-
циональный аграрный научно-образователь-
ный центр» (НАНОЦ) в вебинара приня-
ли участие Казахский НИИ Земледелия и 
Растениеводства, Казахский агротехнический 
университет имени С.Сейфуллина, Западно-
Казахстанский аграрно-технический универ-
ситет имени Жангир Хана и другие.

В ходе вебинара Технический эксперт 
Федерального агентства сельского хозяйства 
и продовольствия (BLE) при Министерстве 
продовольствия и сельского хозяйства Гер-
мании Доктор Кармен Любкен рассказала о 
том, что такое инновационные проекты (цели, 
задачи), какие организации отвечают за от- 
бор и финансирование проектов, а также о 
критериях отбора инновационных проектов. 
Необходимо отметить, что в компетен-
цию BLE входит регулирование аграрного 
рынка и внешней торговли и стимулирова- 
ние сбыта, процедуры лицензирования и 
контроля, управление научно-исследова-
тельскими и проектными работами и т.д.

Кроме того, BLE определен оператором 
проекта «Программа содействия развитию 
инноваций», главной целью которого является 
укрепление экономического инновационно-
го потенциала путем поддержки новых 
инноваций, а также финансирования инно-
вационных проектов в сельском хозяйстве. 

По словам Доктора Любкен инновация оз-
начает - «изобретение и также развитие 
продукта до выхода на рынок». Задачами 
проекта «Программа содействия развитию 
инноваций» являются объявление текущих 
приоритетов финансирования и проведение 
тендеров, получение заявок и подготовка 
решений по финансированию со стороны 
Федерального министерства продовольствия 
и сельского хозяйства (BMEL), утверждение 
грантов и выплат по проектам, заключение 
и сопровождение контрактов в соответствии 
с решениями BMEL, мониторинг проектов, 
контроль за целевым использованием средств 
и анализ эффективности, а также оценка и 
документирование.  Отвечая на интересующие 
вопросы участников вебинара, Доктор 
Любкен подробно рассказала о процедуре 
конкурса «Программы содействия развитию 
инноваций», а также об уже реализованных 
проектах в рамках данной программы, особо 
подчеркнув, что приоритетными проектами 
являются заявки совместно с бизнес сектором 
в АПК.

Со своей стороны Директор Департамента 
Международного сотрудничества и прив-
лечения инвестиций НАНОЦ Дана Борум-
баева выразила заинтересованность во взаи-
мовыгодном сотрудничестве, тем самым, 
предложив использовать потенциал дочер-
них организаций НАНОЦ для проведения 
испытательных работ по внедрению новых 
инновационных технологий в сельском 
хозяйстве, прошедших конкурсный отбор 
«Программы содействия развитию иннова-
ций» BLE.

По итогам встречи участники побла-
годарили представителя BLE Кармен Люб-
кен за очень информационный вебинар и 
сообщили о готовности их организаций в 
участии программ BLE.

Из официальных сообщение Из официальных сообщение
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В НАНОЦ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И СОБЛЮДЕНИЯ ЕГО 

ТРЕБОВАНИЙ

технологиях, производстве и распростране-
нии адаптированных сортов кормовых и 
пастбищных культур, устойчивых к засу-
хе и засолению, о приемах улучшения дег-
радированных пастбищ, технологиях создания 
пилотных сильвопасторальных систем и их 
демонстрация в полевых условиях. 

Казахский научно-исследовательский инс-
титут животноводства и кормопроизводства 
(КазНИИЖиК) провел полевые семинары 
(Дни поля) на пилотных участках Агропарк 
«Онтүстік», пос. Колди Алматинской облас- 
ти и ТОО «Зенгибаба», г. Капшагай.

Семинары стали диалоговой площадкой 
для обмена мнениями, знаниями и опытом, 
выявления насущных задач, стоящих перед 
отраслями животноводства и кормопро-
изводства Казахстана в условиях изменения 
климата, учащающихся засух, деградации 
пастбищ и совместного поиска путей ре-

В рамках исполнения Плана мероприя-
тий Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан по реализации Ан-
тикоррупционной стратегии на 2015-2025 
гг и устранению коррупционных рисков 
в сфере сельского хозяйства на 2020 
года Обществом проведён семинар по 
разъяснению действующего законодатель-
ства по вопросам противодействия кор-
рупции и соблюдения его требований. 
В  семинаре приняли участие работники цен-
трально аппарата Общества и работники 
дочерних организаций Общества.

КАЗНИИЖИК  ПРОВЕЛ ПОЛЕВЫЕ СЕМИНАРЫ В 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАО «Национальный аграрный научно-
образовательный центр» - Казахский научно-
исследовательский институт животноводства 
и кормопроизводства (КазНИИЖиК) и 
проект ФАО/ГЭФ «Комплексное управление 
природными ресурсами в подверженных 
засухе и засоленных сельскохозяйственных 
производственных ландшафтах Централь-
ной Азии и Турции (ИСЦАУЗР2)» заключили 
соглашение о совместных усилиях по вне-
дрению, производству и распространению 
засухоустойчивых культур, улучшению 
управления пастбищами, внедрению ресурсо-
сберегающих технологий, поддержке сис тем 
производства семян и локальному размно-
жению улучшенных сортов кормовых и 
пастбищных культур в Казахстане.

В рамках этого Соглашения были про-
ведены семинары, целью которых стало рас-
пространение знаний о ресурсосберегающих 

шения этих задач. В работе семинаров 
приняли участие представители фермерских, 
крестьянских хозяйств местных акиматов 
Алматинской области, заместитель генераль-
ного директора по науке КазНИИЖиК 
Талгат Карымсаков, региональный коор-
динатор программы ИСЦАУЗР-2 Махмуд 
Шаумаров, представитель Международного 
центра улучшения кукурузы и пшеницы 
(CIMMYT) в Казахстане Муратбек Карабаев 
и другие. Участникам семинара были пре-
доставлены подготовленные в рамках 

проекта информационные материалы по 
перспективным засухо- и солеустойчивым 
кормовым и пастбищным культурам, а также 
учебный модуль для фермеров по управле- 
нию пастбищными ресурсами.

Семинары были проведены с письменного 
разрешения Департамента контроля качества 
и безопасности товаров и услуг Алматинской 
области Комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг МЗ РК, с 
соблюдением масочного режима и социальной 
дистанции.

АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫ ҒЫЛЫМ ӨРКЕНДЕТЕДІ

Еліміздің ауыл шаруа шылығы саласы 
дамып келеді. Бірақ даму қар қынына көңіл 
толмайтын тұстары бар. 220 млн гектар 
ауыл ша руашылығына жарам ды жері бар ел 
өнім экспорты жөнінен әлем елінің алдыңғы 
қатарында тұрса керек-ті. Өкінішке қарай, 
әлемнің көптеген елімен салыстырғанда экс-
портымыз тым мардымсыз.

Мәселен, алақандай жері бар Дания, 
Нидерланд секілді елдер жылына жүздеген 
млрд доллардың ауыл шаруашылығы өнім-
дерін сатады. Ал біздегі экспорт көле мі 
олардың шығарған өнім дерінің оннан бір 
бөлігіне де жетпейді. Сондықтан әлемдік 
деңгейде бәсекеге түсу туралы әңгіме қозғауға 

әлі ерте. Алысқа бармай-ақ өзіміз мүшесі 
болған Еуразиялық экономикалық одақ 
аясында әңгіме қозғайық. Бұл одақ та былтыр 
қыркүйек-қазан ай ларында 101,3 млрд доллар-
дың өнімі өндірілді. 2018 жыл дың аталған 
мерзімімен салыс тыр ғанда өнім көлемі 3 
пайы з ға өскен. Армения – 1 млрд 247,8 млн, 
Қырғызстан – 2 млрд 760 млн, Беларусь – 8 
млрд 970,7 млн, Қазақстан – 11 млрд 866,4 
млн, Ресей – 76 млрд 503,8 млн доллардың 
өні мін өндірді. Қарасаңыз, қай ел дің болсын 
Қазақстаннан кем дігі жоқ. Қайта бізден жер 
көле мі он есе, халық саны екі есе кем Беларусь 
елінің ауыл ша руа шылығындағы жағдайы 
мығым екенін бағамдауға болады.

Сонда бізді артқа тартқан не деген сұрақ 
туындайды. Әрине жетіспей жатқан дүние көп. 
Әлемнің дамыған елдерінің аграрлық секто-
рына жаңа технологиялар жиі енгізілуде. Бізде 
техника мен технология тапшы, жол қатына-
сы да нашар. Бүгінгінің басты құралдарының 
бірі интернет те ауылға дұрыс барып тұрған 
жоқ. Міне, осы көп жетіспеушіліктің арасын- 
да ауыл шаруашылығының алғы шебінде нақ-
ты еңбекпен шұғылданып отырған адамдарда 
заманауи ғылым мен білім жетіспеушілігі 
жылдар өткен сайын айқын көріне бастады.

Әрине шаруалар мен диқан дардың мал 
бағу, егін егу тә жірибесі бар. Бірақ құбыл -
малы заманда ол ескіріп қалға ны сезіле ді. 
Басты кілти пан – тәжіри бе нің жаңа техно ло-
гия лардың келуіне жол аша алмауында, қайта 
оларды кері серпуінде.

Ауыл шаруашылығына бі лім  нің жетіс пей-
тіні бұрын бай қала қоймайтын. Себебі шаруа-
шылықтардың көбі ұсақталып, үй қасындағы 
шаруашылық дең гейіне түсіп кетті. Тіпті кө-
ле мі едәуір қожалықтардағы 100-150 бас сиыр 
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мен 700-800 бас қойға бола маман ұстаудың қа-
жеті жоқтай көрінетін. Бірақ өмір өз орнында 
тұрған жоқ. Ауыл шаруа шылығына жаңа лық -
тар енгізу жағы нан әлем ел дері алға басып 
келеді. Шет мем   ле  кет тер ауыл шаруашы лы -
ғында жаңа техно логиялар мен әдіс-тәсілдерді 
пайда лану  ға ұмтылып отыр. Дамыған ел дер-
дің фер мер лері бұл салада білім  ді еңсеріп, 
енді ғы лым жолына түсіп барады. Біздің елдің 
ша  руа  лары соңғы отыз жылда бар білімінен 
айы рылып қалды. Тү бінде бұл мәселе сала ның 
дамуы үшін басты кедергілер дің бірі болуы 
мүмкін. Өйт кені б і лімі жоқ адам білім нің арғы 
жа  ғын  да тұрған ғылымды қайтпек?!

Осы ретте Ахмет Байтұр сын   ұлының жүз 
жылдан астам уақыт бұрын: «Қазақ жеріндегі 
шаруашылық іс – мал бағу мен егін егу. Мал 
бағу – қазақтың көп тен істеп келе жатқан ісі, 
атакәсіп. Мал бағу жайын еш кім нен үйрен бей-
ақ, өзіміз де біле міз деп жүр. Қазақ мал бағу жа-
йын білмейді деп біз де айтпай мыз. Бірақ білім 
дәрежесі неше қабат. Қазақтың мал ұстау тура-
сындағы білімі ең төмен қаба тында. Қазақтың 
бұл білімі жер дің молшылығында ғана білім 
болып жүр. Жер тарылса, бұл білімімен мал 
бағып күн көруге болмайды»,  дегені дәл 
бүгінге арналғандай өміршең қалпында.

Бұл олқылықты мемлекет те түсініп отыр. 
Сондықтан жылма-жыл жоғары оқу орын-
дарына ауыл шаруашылығы маман дықта- 
рына гранттарды молынан бөліп, жас тарды 
оқу ісіне шақыруда. Бірақ нәтижелі іс көрінбей 
келеді. Неге? Мұның себебін бізге «Ұлттық 
аграрлық ғылыми-білім беру» КеАҚ басшысы 
Төлеутай Рахымбеков түсіндірді.

Оның айтуынша, агроөнер кәсіптік кешенді 
реттеу мәселе лері бойынша  ауыл заң на маға 
тиісті өзгерістер енгізілді. Осы ған сәйкес 
аграрлық сала бойынша грантпен оқитын 
түлектер бұдан былай меншік нысанына 
қарамастан, ауылдық жерлерде орналасқан 
аграрлық мекемелерде кемінде 3 жыл жұмыс 
істеуі тиіс. Жұмыс істеу өңірін анықтау 
бойынша шектеулер жойылған.

Аталған өзгерістер ауыл ша руа шылығы 
мамандықтары бойынша оқуды тәмамдаған 
ауыл тұрғындары қатарындағы азаматтарға 
квотамен жұмысқа орналасуға және өңір лер-
ді кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету дең-
гейін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ 
бүгінгі таңда елі міздің агроөнеркәсіп ке ше -
нін дамытудың 2017-2021 жыл дарға арнал-
ған мемлекеттік бағ дарламасына өзге рістер 

мен толықтырулар енгізу жобасы әзірленді. 
Аталған мәселе осы жобада да қарастырылмақ.

– Қай заманда да кез келген саланың немесе 
мемлекеттің дамытушы күші ғылым екені 
баршаңызға мәлім. Бүгінгі таңда еліміздің 
ауыл шаруашылығын жаңа деңгейге алып 
шыға алатын жалғыз бағыт бар. Бұл – аг рар-
лық ғылымның дамуына жол ашу. Аграрлық 
саладағы білім мен ғылымның және өндіріс-
тің басын қосып, агросектордың қарқынды 
дамуына қызмет ету – біздің Аграрлық 
орталықтың басты мақсаты. Аграрлық сектор 
экономиканың жаңа секторына айналуы керек, 
– дейді Т.Рахымбеков.

Аграрлық ғылыми-білім беру орталығы-
ның материал дық-техникалық базасы 280 
мың гектар жер учаскелерін, аума ғы 1 400 
мың шаршы метр ғимараттар мен құры лыс-
тар  ды қамтиды. 5 мың ауыл ша руа  шылығы 
техникасы мен ав токөлік, 7 мың нан астам 
зерт ханалық жабдық бар. Ор та лық құрамына 
40 еншілес ұйым мен 35 филиал, соның ішінде 
3 аграрлық университет, 13 ғы лыми-зерттеу 
институ ты, 3 ғы лы ми өн ді рістік орта лық, 18 
АТС және ТШ, 3 сер вис  тік ко м пания енген. 
Ұлттық аг рар  лық ғылы ми-білім беру орта-
лы ғы ның  қызметі ғылым  ды, білім ді және 
өндірісті бірік тіруге б ағыт  талған. Қазақстан 
орга ни калық өнім өндіру және экспорттау 
бойынша әлемде жетек  ші ел болудың үлкен 
әлеуе тіне ие. Орта лық міне, осы әлеует ті ашу 
мақсатында жұмыс істеуде.

Еліміздің ауыл шаруашы лығы болашақ-
та өзін өзі асы рауға да, сонымен қатар бас-
қа салалардың дамуына дем беруге де қабі-
летті. Барлық мәселе осы істі дұрыс ұйым-
дастыра білуде және жең ұшынан жалғас қан 
сыбайлас жемқорлықты ауыз дық тауда тұр. 
Төлеутай Рахым бековтің айтуынша, еліміздің 
шетелге шығаратын экспорттық өнімдерінің 
жалпы көлемі 48 млрд доллар болса, ауыл 
ша руашылығының осыған қос қан үлесі бар 
болғаны 3 млрд дол ларды ғана құрап отыр. 
Бұл – өте аз. Біз оны алдағы уақыт та 20 млрд 
долларға дейін жеткізе аламыз. Оның жол дары 
бізде бар. Тек істі дұрыс ұйым дастырумыз 
және жемқорлықты ауыздықтауымыз қажет. 
Міне, сол кезде ауыл шаруашылығы өзін ғана 
асырап қоймай, басқа да салалардың дамуына 
дем береді. Мәселен, ауыл шаруа шылығын-
да ашылған 1 жұмыс орны басқа салаларда 
7-8 жұмыс орнының ашылуына себеп бола 
алады екен, егер дұрыс саясат жүргізе білсек. 
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Әрине ауызды қу шөппен сүрте беруге 
болмас. Негізінде ел ішінде соңғы кездері 
пайда бола бастаған жағымды жаңа лықтар 
да бар. Мәселен, астық ты облыстарда кейбір 
шаруа шылықтар оның әр гектарынан 40-50 
центнерден, тіпті одан да жоғары өнім алуда. 
Атап айтсақ, Қарағанды облысының «Найдоров 
шаруашылығы» ЖШС ғалымдардың кеңесін 
ұстана отырып 1 гектардан 55 центнерден өнім 
алды. Шығыс Қазақстанда бір шаруашылық 
әр сиырдан күніне 80 литр сүт сауып отырса, 
су тапшы Аты рау облысының фермері 150 
гектар жерде алма бағын жай қал  тып өсіреді. 
Жамбыл облы сы ның Айша бибі ауылында 
ауыл тұрғындарының басын бі рік тірген ауыл 
шаруашылығы коо пе ративі сүт тапсыруды 
жақсы жолға қойған. Есептеп көрсек, әр 
қатысушы осыдан ғана айына орта есеппен 
150 мың теңгеге дейін табыс табады екен.

Міне, осылардың барлығы – еліміздің ауыл 
шаруашылығы саласына ене бастаған жаңа 
тех нологиялардың беріп отыр ған мүм кіндігі. 
Әйтпесе, соңғы 65 жылдан бері елімізде 
астық тың жыл сайынғы шығы мы орта есеппен 
алғанда 13 центнерден асқан емес. Енді жаңа 
технологияларды белсенді ен гі зуге жағдай 
туғызу арқылы осы сең ді бұзу ға болады. Егер 
істі дұ рыс ұйымдас тыра білсек, елі  міз дің 
ауыл шаруашылығы ауыл хал  қы ның қолын 
бақуат ты тұр мысқа жеткізе тін эконо ми ка- 
ның көшбасшы саласына айналмақ.

Бұл істің алғашқы қарлы ғаш тары соңғы 
уақытта көрініс бере бастады. 2018 жы лы 
12 шаруа қожалығы мен 3 құс фабрикасы 
цифрлан ды ру ға көшіріліп, мал шаруа шылы-
ғына бейімделген 12 қо жа лық «smart-ферма» 
мәрте бе  сіне ие болған еді. 2019 жы  лы Ауыл 
шаруашылығы ми   нистр лігі аграршылар мен 
ІТ қауымдастықтар арасын дағы өзара іс-
қимылды қам та  ма сыз ету жөніндегі жұмыс-
ты жал ғас тырды. Жыл қорытын ды сы бо йын-
ша өсімдік шаруа шы лы  ғын да қосымша 16 
«цифрлы» ша руашылық, ал мал ша руа шы-
лығында 6 smart-фер ма пайда болды. Сөйтіп 

елі міз де компьютерлік жүйелер ар қылы 
автоматтандырылған ауыл ша руа шылығы 
кәсіпорын дары ның жалпы саны 49-ға жетті.

Осы ретте еліміздің ауыл ша руашы лы -
ғын  да ғылым мен білімді дамыту бағы тын -
дағы тағы бір жағымды жаңалық, үсті міз-
дегі жылдан бастап ғылыми-зерттеу лер ді 
қаржыландырған шаруалардың шығы  ны 
өтелетін болады. Агробизнестің және осы 
саладағы ғалымдардың өзара қызы ғу  шы лық-
тарын арттыру үшін Ауыл шаруа шылығы 
министрлігі салалық заңнамаға өзгерістер 
енгізіп отыр. Жаңа заңға сәйкес агро бизнес 
үшін ғылыми-зерттеу және тәжі  ри белік-
конструкторлық жұмыс тар жүргізуге жаңа 
субсидия қарас тырылады. Ережеге сәй кес 
ауыл шаруашылығы тауар өн дірушілерінің 
ғылыми мекеме лердің қызметтерін сатып 
алуға жұмсалған шығындарының 80 пайызы 
мемлекет тарапынан өтелетіні анықталған. 
Бұл жағдайда субсидия алушы шаруалар 
тарапынан бірлесе қар жы ландыруға тек 20 
пайыз ғана қаржы жұмсалады.

Бұл істің алдағы уақытта ауыл шаруа-
шылығындағы ғылым мен білімді дамытуға 
пай дасы мол болмақ. Өйткені Т.Ра хым-
бековтің айтуынша, бізде ғылыми бай мұра 
бар, сон дай-ақ отандық аграрлық ғылым 
жүргізген жұмыстарға лайықты бағасын 
беру керек. Бізде ғылым бар және ол тәжі-
рибелі нәтижеге жұмыс іс тей алады. Алайда 
қазіргі кезде мо йын дауымыз керек, бұл сал-
адағы тиімділік тиіс ті дең гейде емес. Екінші 
жа ғы нан қара ғанда, ғылым бизнес қажет-
ті лігінен ажырап қалған. Ғылы ми-техника- 
лық қызмет нәтижелерінің тек 8 пайызы 
өндіріске енгізіледі.

Т.Рахымбековтің сөзіне қарағанда, бас-
ты проблема – өндіріске ғылыми-зерт теу лер 
нәтижелерін ілгерілетуге ықпал ететін инф-
рақұрылымның, инновациялық жүйенің тиіс- 
ті деңгейде болмауы. Кадрлық проблемалар да 
бар.
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Уважаемые коллеги!

Девятого октября свой  80-летний юбилей и 50-летие на-
учно-производственной деятельности отмечает видный оте-
чественный ученый-аграрник, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Найманов Доскали Курмашевич. 

До настоящего времени юбиляр плодотворно трудится в 
стенах Костанайского регионального аграрного университета 
им. А. Байтурсынова, являясь Почетным профессором кафе-
дры технологии производства продуктов животноводства, где 
успешно передает накопленный научный и практический опыт 
следующим поколениям молодых специалистов и ученых сель-
скохозяйственного профиля. 

Пройдя достойный путь в зоотехнической науке от аспи-
ранта Костромского сельскохозяйственного института до док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора Целиноградского 
сельскохозяйственного ВУЗа (в настоящее время Костанай-

ский региональной аграрный университет имени Ахмета Байтурсынова), Доскали Курмашевич 
сформировался как высококвалифицированный ученый, получив достойное признание, как в 
сфере аграрной науки и сельскохозяйственного производства Республики Казахстан, так и да-
леко за её пределами. 

За период научно-педагогической деятельности им подготовлено значительное количество 
последователей, которые плодотворно трудятся на ниве отечественной аграрной науки и сель-
скохозяйственного производства. 

Юбиляром подготовлены более 20 кандидатов наук, докторов PhD и магистрантов, опубли-
ковано 120 научно-методических трудов, в том числе книги монографии и научно-практиче-
ские рекомендации.

За достойный вклад в развитие аграрного сектора Казахстана, подготовку высококвалифи-
цированных кадров для сельскохозяйственной науки и производства, юбиляр неоднократно 
был отмечен Правительственными и ведомственными наградами различных уровней. 

Уважаемый Доскали Курмашевич!

Коллектив ученых Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства, редакция науч-
но-аналитического журнала «Наука и Аграрное производство Казахстана», членом редколле-
гии которого Вы являетесь, поздравляет Вас с 80-летием, желает крепкого здоровья, прекрасно-
го настроения и дальнейших творческих успехов на благо нашей процветающей Независимой 
Родины! 

Генеральный директор 
ТОО «КазНИИЖиК»      Н. Тлевлесов

Главный редактор журнала
«Наука и аграрное производство
Казахстана», академик АСХН РК    М. Кинеев 

Заместители главного редактора,
академики АСХН РК      К. Аманжолов 
         М. Тамаровский

Юбилей ученого

ПЕРЕЧЕНЬ
сопроводительных документов для 

авторов к публикации статей в журнале

1. Электронная версия текста статьи с иллюстрацией (таблицы, ри-
сунки, графики и др.)

2. Сопроводительное письмо организации, в которой выполнились 
исследования на бланке организации.

3. Экспертное заключение об отсутствии в статье сведений, запре-
щенных к опубликованию в открытой печати, и решение экспертной 
комиссии о возможности публикации статьи (приложить к письму ор-
ганизации).

4. Рецензия на статью от ученых сферы научных исследований с 
ученой степенью, заверенная ученым секретарем НИИ, ВУЗа или 
уполномоченным лицом.

К статье на казахском языке резюме представляется на русском и 
английском языках.

К статье на русском языке резюме – түйін на казахском и англий-
ском языках.

5. Адрес автора, телефон, e-mail для оперативного решения вопро-
сов, возникающих при рассмотрении статьи в редакции журнала «Нау-
ка и аграрное производство Казахстана».

Адрес журнала: 003500, г.Алматы, ул. Жандосова, 51, офис 305.
Тел.: 8 727-303-65-57; 303-65-41

Е-mail: napk@kazniizhik.kz
www. kazniizhik.kz

Правила оформления электронной версии статьи:

1. Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Office 
Word (шрифт Times New Roman, размер 12; межстрочный интервал по-
луторный; символы и знаки шрифтовых наборов, включая греческие, 
набираются через меню «Вставка/Символ»); поля страницы сверху, 
снизу и справа – 2 см, слева – 4 см, на бумаге формы А4.

2. Таблицы должны быть созданы как стандартные таблицы в фор-
мате MS Word.doc.

3. Рисунки должны быть высокого разрешения, изображения (фи-
гуры, текст и т.д.) должны быть видны отчетливо; рисунки к статье 
должны быть предоставлены в формате. PNG отдельными файлами.

Правила
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