
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ  

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

ФИО  

руководителя 

проекта  

Атакулов Тастанбек Атакулович  

    

Наименование 
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8 7014333340 

tastanatakykov@mail.ru  

Цель проекта  Разработка и внедрение приемов получения двух урожаев в один год на основе гребне-нулевой 

технологии и возделывания промежуточных и основных культур при капельном орошении, 

обеспечивающие повышение эффективности использования орошаемых земель.  

Описание проекта  Оценка гидротермических условий юго-востока Казахстан, расчеты потребности 

сельскохозяйственных культур в сумме активных температур и фактические суммы 

положительных, активных температур и результаты полевых исследований показали, что в 

условиях Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей при внедрении новых 

ресурсосберегающих технологии можно получать в год два урожая сельскохозяйственных 

культур. Совместный посев овса и вики посеянный рано весной создает возможность получения 

высокого урожая зеленой массы кукурузы – 540 и суданской травы – 430 ц/га, прохождения 

полной вегетации промежуточных культур горчицы и рапса и получению 13,8-16,4 ц/га 

дополнительного урожая семян.  

Озимое тритикале с ранней весны интенсивно растет и развивается и в фазу колошения 

накапливает 2673 грамма сырой и 1470,3 грамма сухой массы на площади 0,3 м2, при этом 

оставляя в пахотном слое 60-90 ц/га органической массы. Промежуточные культуры посеянные 

после уборки тритикале проходят полные фазы развития и обеспечивает высокие урожайности и 

эффективное использование орошаемых земель.  



 Эффективное использование орошаемых земель путем посева промежуточных культур повышает 

сбор кормовых единиц. На контрольном варианте общий сбор кормовых единиц составило 58,8 

ц/га, а на вариантах с посевом промежуточных культур общий сбор кормовых единиц достигает 

от 103,2 до 504,5 ц/га. Проведенные экономические расчеты показали, что самый высокий 

условно чистый доход 109,6-197,1 тыс.тг/га  и уровень рентабельности 129-149% получены при 

посеве промежуточных культур после уборки озимого тритикале.  

  

Результат/ожидаемые результаты  

проекта  

Результаты исследований внедрены в 2017 году в КХ «Светлана» Жамбылского района на 

площади 12 га. Фактический экономический эффект от внедрения составил с одного гектара, за 

счет повышения урожайности озимой пшеницы – 92 000 тенге; кукурузы на силос – 32 000 

тенге; рапса – 14 000 тенге.  

Полное ФИО участников проекта ( если 

есть зарубежные, то указать Страну)  

Атакулов Т.А., Ержанова К.М.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  

АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ   

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

  

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні  

Атакулов Тастанбек Атакулович  

    

Жобаның атауы   Суғармалы жерлерді тиімді пайдаланудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу   

 

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  

8 7014333340 tastanatakykov@mail.ru  

Жобаның мақсаты  Жалдап-тікелей себу және тамшылатып суғару технологияларының негізінде суғармалы 

жерлерді тиімді пайдалану, негізгі және аралық дақылдар арқылы  жылына екі өнім алу 

технологиясын зерттеп, анықтап өндіріске енгізу.  

Жобаның сипаттамасы  Қазақстанның оңтүстік-шығысының гидротермиялық жағдайларын талдау жасай отырып, ол 

аймақтың вегетация кезіндегі белсенді температурасының жиынтығын және өсімдіктердің керек 

ететін белсенді температураларын есептеп, жүргізілген танаптық тәжірибелердің нәтижелеріне 

сүйене отырып, жаңа қорүнемдейтін технологиялар енгізу арқылы Алматы, Жамбыл және 

Оңтүстік Қазақстан областарында жылына екі өнім алуға болатыны анықталды. Ерте көктемде 

сұлы мен сиыр жоңышқа бірге себілген танабында жүгері мен судан шөбінің көк балауса 

массасының жоғары өнімін 540-430 ц/га алуға, аралық дақылдардың вегетациясынан толық өтуіне 

және қыша мен рапстың қосымша 13,8-16,4 ц/га өнім (дән) алуға мүмкіндікті туғызды. Күздік 

тритикале ерте көктемнен бастап қарқынды өседі және дамиды, масақтану фазасында 0,3 м2 алаңда 

2673 грамм ылғал және 1470,3 грамм құрғақ масса құрып, топырақтың жырту қабатында 60-90 ц/га 

органикалық масса қалдырды. Тритикалені жинағаннан кейін себілген аралық дақылдар даму 

фазаларынан толық өтіп, жоғары өнім алуды және суғармалы жерлерді тиімді пайдалануды 



қамтамасыз етті. Аралық дақылдарды себу нәтижесінде суғармалы жерлер тиімді пайдаланылып 

малазықтық өлшемді жинауды көбейтеді. Бақылау нұсқасында 58,8 ц/га жалпы малазықтық өлшем 

жиналып, ал аралық дақылдар себілген нұсқаларда малазықтық өлшемнің жалпы жиынтығы 103,2-

дан 504,5 ц/га дейін жетті.  

Жүргізілген экономикалық есептеулер, күздік тритикалені жинағаннан кейін себілген аралық 

дақылдары ең жоғары таза пайда 109,6-197,1 мың тг/га алуға мүмкіндік туғызды және 

рентабельдік деңгейі 129-149% дәрежесіне жетті. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер  Ғылыми ізденістердің нәтижелері 2017 жылы Жамбыл ауданындағы «Светлана» шаруа 

қожалығында 12 гектар жерге енгізілді. Өндіріске енгізу нәтижесінде күздік бидай өнімділігін 

арттыру арқасында бір гектардан – 92 000 теңге, сүрлемдік жүгеріден – 32 000 теңге, рапстан – 14 

000 теңге пайда алынды.  

  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз)  

Атакулов Т.А., Ержанова К.М.  
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Name of the project 

manager  

Atakulov Tastanbek  

Manager contacts 

(mobile email)  

Development and implementation of new technologies for efficient use of irrigated land  

Manager contacts 

(mobile email)  

8 7014333340 

tastanatakykov@mail.ru  

Objective of the project  Development and implementation of methods for obtaining two harvests in one year based on the 

ridgezero technology and cultivation of intermediate and main crops with drip irrigation, which increase 

the efficiency of irrigated land use.  

Project Description  Assessment of hydrothermal conditions in the South-East of Kazakhstan, calculations of crop needs in 

the sum of active temperatures and actual amounts of positive, active temperatures and field research 

results showed that in the conditions of Almaty, Zhambyl and South Kazakhstan regions, with the 

introduction of new resource-saving technologies, two crop yields can be obtained per year. Joint sowing 

of oats and vetch sown in early spring makes it possible to obtain a high yield of green mass of corn – 

540 and Sudan grass – 430 C/ha, complete vegetation of intermediate crops of mustard and rapeseed and 

get 13.8-16.4 C/ha of additional seed yield.  

Winter triticale grows and develops intensively from early spring and during the earing phase 

accumulates 2673 grams of raw and 1470.3 grams of dry mass on an area of 0.3 m2, while leaving 60- 



 90 C/ha of organic mass in the arable layer. Intermediate crops sown after harvesting triticale go through 

full development phases and ensure high yields and efficient use of irrigated land.  

Efficient use of irrigated land by sowing intermediate crops increases the collection of feed units. In the 

control variant, the total collection of feed units was 58.8 C/ha, and in the variants with intermediate 

crops, the total collection of feed units reaches from 103.2 to 504.5 C/ha. The conducted economic 

calculations showed that the highest conditional net income of 109.6-197.1 thousand tenge/ha and the 

level of profitability of 129-149% were obtained when sowing intermediate crops after harvesting winter 

triticale.  

Result / expected results  

the project  

Target indicators will be achieved in the foothills of the south-eastern zone of Kazakhstan according to 

the results of this project and the adaptive capacity of varieties of winter crops of Serbian selection of 

grain, fodder and fodder crops will be revealed  

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country)  

Atakulov T., Erzhanova K.  

  

  

  


