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 ФИО руководителя 

проекта Хазимов Марат Жалелович 

Наименование 

проекта  
Технология и средства удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент 

капельного орошения с поля в послеуборочный период. 

Цель проекта 
Цель проекта -  повышение эффективности  использования мульчирования почвы 

и капельного орошения путем разработки механизированных средств удаления их 

в послеуборочный  период с поля. 

Описание проекта Обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение качества жизни 

населения, являются основными задачами, стоящими перед АПК  Казахстана, 

решение которых возможно осуществить лишь в условиях устойчивого развития 

отечественного аграрного сектора.  Одно из главных направлений решения этой 

задачи – развитие растениеводства, в том числе овощеводство для обеспечения 

продуктами питания населения республики. Производство плодов и ягод по стране 

все еще в два раза ниже нормы потребления. 

Одним из эффективных методов повышения производства овощей и бахчевых 

культур является мульчирование  (от английского слова  mulch – обкладывание 

соломой или навозом) почвы. Мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой в 

полевых ус¬ловиях - одно из немногих агротехнических средств воздействия на 

комплекс факторов, от которых зависят рост и развитие рас¬тений. Другим 

направлением интенсификации сельскохозяйственного производства овощей 

является повышение эффективности использования поливной воды. Одним из 



перспективных способов решения этой проблемы является использование нового 

способа полива – капельного орошения.  В последние годы, учитывая преимущества 

мульчирования и капельного орошения, используются совместно, путем укладки под 

мульчирующую пленку гибкую поливную ленту. В послеуборочный период сбора 

урожая использованная в качестве мульчи полиэтиленовая  пленка остается под 

листвой и батвой растений, что в свою очередь затрудняет удаление полиэтиленовой 

пленки с поля. В результате чего поля засоряются полимерными остатками, которые 

в свою очередь затрудняет обработку почвы оставаясь годами внутри почвы. Поэтому 

разработка технологии и технических средств  удаления мульчирующей пленки и 

гибких поливных лент является необходимым для эффективного использования 

полиэтиленовой мульчи и поливных лент  капельного орошения. 

Результат/ожидаемые результаты 

 проекта 

По результатам исследований ожидается  получение научного и социально-

экономического эффекта в виде технологии и технических средств удаления 

мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения, которое 

повысить эффективность использования мульчи и поливных лент из термопласта в 

овощеводстве Казахстана. 

Совершенствование технологического процесса удаления мульчи гибких поливных 

лент механизированным способом и разработка  средства его осуществления 

позволит снизить затраты на объектах сельскохозяйственной кооперации до 40-50%, 

путем исключения  ручного труда и эффективного использования посевной площади 

за счет очистки поля от остатков полимерного материала и обеспечение осеннего 

мульчирования поля остатками растений. 

Полное ФИО участников проекта  
Некрашевич Владимир Федорович (Россия), Ganesh C. Bora (США), Хазимов 

Канат Мухатович, Ахметканова Гульнар Амангельдиевна, Ниязбаев Адильхан 

Кизатоллинович. 
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Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 
Хазимов Марат Жалелович 

 

Жобаның атауы Өнім жиналып болған соң егістік бетінен мульчалаушы үлдірді және тамшылап 

суарушы иілгіш таспаларды жинау технологиясы мен жабдықтары. 

Жобаның мақсаты Жобаның мақсаты – топырақты жабындаудың  және тамшылатып суарудың 

тиімділігін арттыру, және оларды жиналымнан кейін алқаптан    

механикаландырылған жинап алу құралдарының көмегімен өңдеу. 

Жобаның сипаттамасы Қазақстан АӨК-сі алдында тұрған негізгі міндет еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, халықтың өмір сүру сапасын отандық аграрлық сектордың 

тұрақты даму жағдайында жақсарту болып табылады. Бұл мәселені шешудегі 

басты бағыттардың бірі – өсімдік шаруашылығын, соның ішінде халықты азық-

түлікпен қамтамасыз ететін көкөніс шаруашылығын дамыту. Елімізде жеміс пен 

жидек өндірісі тұтыну нормасынан екі есеге төмен. Көкөністер мен бақша 

дақылдарын өндіруді көтерудің тиімді әдістерінің бірі – топырақты жабындау 

болып табылады(ағылшын тілінен mulch – сабанмен немесе көңмен құрсау). 

Жабындау – топырақ бетін белгілі бір материалмен жабу, көмкеру. Топырақты 

егіс жағдайында полиэтиленді үлбірмен жабындау – өсімдіктің өсуі мен 

дамуындағы факторлар кешеніне ықпал жасайтын агротехникалық 

құрылғылардың бірі. Ауылшаруашылығында көкөністерді өндіруді 

қарқындандырудың басқа бағыты ретінде суды тиімді пайдалануды арттыру 



болып табылады.        Тамшылатып суару бұл мәселені шешудің тиімді 

жолдарының бірі. Соңғы жылдары жабындаумен тамшылатып суарудың 

артықшылықтарын ескере отырып, жабындау үлдірін төсеу мен иілгіш суару 

таспасын біріктіру технологиясы қолданылады. Өнімді жинаудан кейінгі кезеңде 

жабын ретінде қолданылған полиэтиленді үлдір өсімдіктің сабағы мен 

жапырағының астында қалып қояды, соның әсерінен полиэтиленді үлдірді 

алқаптан жинап алу қиындайды. Сондықтан алқаптар полимерлі қалдықтармен 

ластанады, олар топырақтың ішінде қалуының әсерінен өз кезегінде топырақтың 

өңделуіне кедергі жасайды.  Сондықтан полиэтиленді үлдір мен тамшылатып 

суарудың суару таспасын тиімді пайдалану жабындау үлдірі мен иілгіш суару 

таспасын жинап алу құрылғыларының технологиясы мен техникасын әзірлеу ең 

тиімді болып табылады. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер Зерттеу нәтижелері бойынша тамшылатып суарудың термопласттан жасалған  

иілгіш (майысқақ) суару таспасы мен жабындау үлдірін техникалық құрал және 

технология ретінде ғылыми-әлеуметтік нәтиже күтіледі. Жабындау үлдірі мен 

иілгіш суару таспасының  технологиялық үрдісін механизациялық тәсілмен  

жетілдіру және оны жүзеге асыру ауылшарушылық кооперация нысандарында  

шығынды қол еңбегінсіз және де егіс алқабын полимерлі материалдардың 

қалдығынан тазартып алу есебінен және алқапты өсімдік қалдықтарымен күзгі 

жабындауды қамтамасыз ету арқылы 40-50%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік 

береді. 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні Некрашевич Владимир Федорович (Россия), Ganesh C. Bora (США), Хазимов 

Канат Мухатович, Ахметканова Гульнар Амангельдиевна, Ниязбаев Адильхан 

Кизатоллинович. 

 

 

 



KAZNARU PROJECTS 
INFORMATION FOR AGRODAMU  

                                                    FACULTY: IT - TECHNOLOGY, AUTOMATION AND MECHANIZATION OF AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX 

 
 

Name of the project 

manager 
Khazimov Marat Zhalelovich 

Project name  Technology and means for removing mulching film and flexible drip irrigation tapes from 

the field after harvesting period. 

Objective of the project To increase the efficiency of using soil mulching and drip irrigation by developing 

mechanized means of removing them in the post-harvest period from the field. 

Project Description Ensuring food security of the country, improving the quality of life of the population, are 

the main tasks facing the agro industrial complex of Kazakhstan, the solution of which is 

possible only in conditions of sustainable development of the domestic agrarian sector. One 

of the main directions of solving this problem is the development of crop production, 

including vegetable growing for the provision of food products to the population of the 

republic. The production of fruits and berries in the country is still half the consumption 

rate. 

One of the effective methods for increasing the production of vegetables and melons is 

mulching (from the English word mulch - covering with straw or manure) of soil. 

Mulching of soil with a polyethylene film in field conditions is one of the few agro 

technical means of influencing a complex of factors on  growth and development of the 

vegetables. Another direction of intensification of agricultural production of vegetables is 

to increase the efficiency of irrigation water use. One of the most perspective ways to solve 

this problem is the use of a new method of irrigation - drip irrigation. In recent years, 



taking into account the advantages of mulching and drip irrigation, they are used together, 

by laying under the mulching film a flexible irrigation tape. In the post-harvest harvesting 

period, the polyethylene film used as mulch remains under foliage and a stem of plants, 

which in turn makes it difficult to remove the polyethylene film from the field. As a result, 

the fields are clogged with polymer residues, which in turn make it difficult for tilling the 

soil for years in the soil. Therefore, the development of technology and technical means for 

removing mulching film and flexible irrigation tapes is necessary for the effective use of 

polyethylene mulch and irrigation drip irrigation tapes. 

Result / expected results 

 the project 

According to the results of the research, it is expected to obtain scientific and socio-

economic effect in the form of technology and technical means for removing the mulching 

film and flexible irrigation drip irrigation tapes that will increase the efficiency of using 

mulch and irrigation tapes from thermoplastics in vegetable growing in Kazakhstan. 

Improvement of the technological process of removal of mulch of flexible irrigation tapes 

by a mechanized method and development of a means of its implementation will allow 

reducing costs on agricultural cooperatives to 40-50%, by excluding manual labor and 

effective use of the sown area by cleaning the field from the remnants of the polymer 

material and providing autumn mulching of the field the remains of plants. 

Full name of the project participants  Nekrashevich Vladimir Fedorovich (Russia), Ganesh C. Bora (USA), Khazimov Kanat 

Mukhatovich, Akhmetkonova Gulnar Amankeldievna, Niyazbayev Adilkhan 

Kizatollinovich. 

 


