
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АГРОДАМУ  

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

ФИО  
руководителя 

проекта  

Атакулов Тастанбек Атакулович 
    

Наименование 

проекта (на  

каз.рус.англ.языках)  
  

Разработать агробиологические и агромелиоративные приемы улучшения 

деградированных орошаемых земель юго-востока Казахстана  

Контакты руководителя 

(моб. Емайл)  
8 7014333340 

tastanatakykov@mail.ru  

Цель проекта  Разработка путей эффективного использования деградированных орошаемых земель 

Акдалинского массива орошения, сокращение расхода поливной воды и предотвращение 

вторичного засоления почвы.  

Описание проекта  В 2017 году проводили научно-исследовательские работы по разработке агробиологических и 

агромелиоративных приемов улучшения деградированных орошаемых земель Акдалинского 

массива орошения. В первую очередь определены агрофизические и агрохимические свойства 

почвы. Результаты показали, что на верхних слоях почвы (0-20 см) содержание агрономически 

ценных агрегатов больше и составляет от 64 до 73%, а с глубиной (20-40 см) уменьшается и 

составляет от 39 до 66%. Содержание водопрочных агрегатов с глубиной увеличивается на 2-5%, 

также объемная масса почвы увеличивается с глубиной и составила в среднем 1,24-1,30 г/см3. 

Содержание гумуса составляет от 0,54 до 1,16%. Результаты наблюдений за ростом и развитием 

фитомелиорантов показали, что фитомелиоранты интенсивно росли, развивались и накапливали 

надземные массы, особенно на вариантах с обработкой адаптогеном. Высота растений достигали 

до 266 см (суданская трава), а на варианте без обработки – 257 см. Накапливали надземные массы 

от 950 до 2013 гр. Интенсивный рост фитомелиорантов подавливали сорные растения и их 

содержания незначительные, от 19 до 22 шт/м2, а на варианте с обработкой адаптогеном от 18-20 

шт/м2. Средняя урожайность зеленой массы сорго колебались в пределах 740,4 ц/га на варианте  



 без обработки адаптогеном, а на варианте с обработкой 777,4 ц/га, суданской травы 947,0-990,3 

ц/га, а урожайность семян сои в пределах от 54,7-56,6 ц/га.  

Интенсивное развитие фитомелиорантов способствовали уменьшению солей на верхнем 

горизонте почвы (0-20 см) от 0,06 до 0,27%. На нижнем слое почвы (20-40 см) от 0,04 до 0,05%.  

Результат/ожидаемые результаты  

проекта  
Проведенные экономические расчеты по определению эффективности возделывания 

фитомелиорантов на деградированных орошаемых землях показали, что возделывания 

фитомелиорантов сорго и суданской травы на зеленую массу дают возможность получать от 

12,0-16,4 тыс.тенге чистого дохода, а сои на семена от 237 до 243 тыс. тенге с одного гектара 

при уровне рентабельности 117-118,5%.  

Полное ФИО участников проекта ( если 

есть зарубежные, то указать Страну)  

Атакулов Т.А., Ержанова К.М.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ  

 

ФАКУЛЬТЕТ: АГРОБИОЛОГИЯ  

  

  

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні  

Атакулов Тастанбек Атакулович  
    

Жобаның атауы   Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы тозған суармалы жерлерді жақсартудың агробиологиялық 

және агромелиоративтік тәсілдерін әзірлеу  

  

 

Жетекшімен байланыс  

(ұялы электрондық пошта)  

8 7014333340 

tastanatakykov@mail.ru  

Жобаның мақсаты  Ақдала суғару массивінде тозған (тұзданған) суғармалы жерлерін тиімді пайдалану жолдарын 

зерттеп анықтау, суғаратын су мөлшерін азайту, топырақтың екінші рет тұздануын болдырмау.  

Жобаның сипаттамасы  Тозған суғармалы жерлерді агробиологиялық және агромелиоративтік тәсілдермен жақсартуға 

бағытталған ғылыми-зерттеу нәтижелері Акдала суғару массивінде 2017 жылы жүргізілді. 

Тәжірибе танабының топырағына агрофизикалық және агрохимиялық анықтамалар жүргізілді. 

Топырақтың жоғарғы (0-20 см) қабатында 64-73% агрономиялық бағалы агрегаттар болатыны, 

топырақ қабаты тереңдеген сайын 39-66% төмендейді. Суға төзімді агрегаттар топырақ қабаты 

тереңдеген сайын 2-5% көбейеді, сонымен қатар топырақтың көлемдік массасы да ұлғайады 

1,241,30 г/см3 дейін. Қара шірік мөлшері 0,54-1,16% аралығында ауытқиды. Фитомелиоранттар 

қарқынды өсіп, жер бетіндегі массасын арттырды, әсіресе адаптогенмен өңделген нұсқаларда. 

Өсімдіктердің биіктігі 266 см (судан шөбі) жетті, ал адаптогенмен өңделмеген нұсқада – 257 см 

болды. Жер бетіндегі массасының салмағы 950-2013 гр. жетті. Фитомелиоранттардың қарқынды 

өсу нәтижесінде арамшөптердің өсп-дамуы нашарлады, соның арқасында танаптарда 

арамшөптер аз болды, бір шаршы метрде 19-22 арамшөп болса, ал адаптогенмен өңделген 

нұсқаларда 18-20 арамшөп кездесті. Фитомелиоранттардың қарқынды өсуі олардың өнімділігіне 

әсерін тигізді. Қонақ жүгері дақылының бір гектардағы көк масса өнімі өңделмеген нұсқада 740,4,  



 ал өңделген нұсқада 777,4 ц/га болды, судан шөбінің өнімі 947,0-990,3 центнер, ал майбұршақ 

дақылының тұқымының бір гектардағы өнімі 54,7-56,6 центнер болды.   

Фитомелиоранттардың қарқынды өніп-өсуі топырақ құрамындағы тұздарды азайтты. Топырақтың 

жоғарғы қабатында (0-20 см) 0,06-0,27%, ал төменгі қабатында (20-40 см) 0,040,05% тұздар 

мөлшері азайды.  

Нәтиже / күтілетін нәтижелер  Тұзданған топырақта фитомелиоранттар өсіру арқылы ауыл шаруашылық дақылдарынан қосымша 

өнім алып, суғармалы жерлердің тиімділігін арттыруға болатыны дәлелденді. Көк массаға 

жиналған судан шөбінен, қонақ жүгеріден әрбір гектарына 12,0-16,4 мың теңге таза пайда, ал 

майбұршақ тұқымынан 237-243 мың теңге таза пайда алып, рентабельдік деңгейін 117118,5% 

жеткеруге  болатындығы  анықталды.  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз)  

Атакулов Т.А., Ержанова К.М.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



KAZNAU PROJECTS INFORMATION FOR AGRODAMU   

FACULTY: AGROBIOLOGY  

  

  

Name of the project 

manager  

Atakulov Tastanbek  

Manager contacts 

(mobile email)  

Develop agrobiological and agromeliorative methods for improving degraded irrigated land in the South-East of 
Kazakhstan  

Manager contacts 

(mobile email)  
8 7014333340 

tastanatakykov@mail.ru  

Objective of the project  Development of ways to effectively use degraded irrigated lands of the Akdalinsky irrigation massif, 

reduce irrigation water consumption and prevent secondary salinization of the soil.  

Project Description  In 2017, we conducted research on the development of agrobiological and agro-ameliorative methods 

for improving degraded irrigated lands of the Akdalinsky irrigation massif. First of all, the agrophysical 

and agrochemical properties of the soil are determined. The results showed that in the upper layers of 

the soil (0-20 cm), the content of agronomically valuable aggregates is higher and ranges from 64 to 

73%, and with a depth (20-40 cm) it decreases and ranges from 39 to 66%. The content of water-bearing 

aggregates increases by 2-5% with depth, and the volume mass of the soil increases with depth and 

averaged 1.24-1.30 g/cm3. The humus content ranges from 0.54 to 1.16%. The results of observations 

of the growth and development of phytomeliorants showed that phytomeliorants intensively grew, 

developed and accumulated aboveground masses, especially in variants with adaptogen treatment. The 

height of plants reached up to 266 cm (Sudan grass), and on the variant without treatment – 257 cm. 

Accumulated aboveground masses from 950 to 2013 gr. Intensive growth of phytomeliorants was  

 suppressed by weeds and their contents were insignificant, from 19 to 22 PCs/m2, and in the variant with 

adaptogen treatment from 18-20 PCs/m2. The average yield of sorghum green mass ranged from 740.4 

C/ha in the variant without adaptogen treatment, and in the variant with 777.4 C/ha treatment, Sudan 

grass 947.0-990.3 C/ha, and soybean seed yield ranged from 54.7-56.6  



Result / expected results  

the project  

Economic calculations to determine the effectiveness of cultivation of phytomeliorants on degraded 

irrigated lands showed that cultivation of sorghum and Sudan grass phytomeliorants for green mass 

makes it possible to receive from 12.0-16.4 thousand tenge of net income, and soybeans for seeds from 

237 to 243 thousand tenge per hectare at a profitability level of 117-118.5%.  

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country)  
Atakulov T., Erzhanova K.  

  

  

  


