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Наименование 

проекта  Технология и средства приготовления, хранения силоса в мягких 

вакуумированных контейнерах для кормления крупно рогатого скота. 

Цель проекта 
Повышение эффективности технологического процесса приготовления и 

хранения силоса с использованием мягких вакуумированных контейнеров, 

разработка и подбор технических средств для их загрузки и вакуумирования. 

Описание проекта 
Численность  крупного  рогатого  скота  (далее  —  КРС)  во  всех  категориях  

хозяйств  Республики  Казахстан  снизилась  с  9757,2  тыс.  голов  до  5702,4  

тыс.  голов  (из  них  коровы  с  3368  тыс.  голов  до  2502,8  тыс.  голов). 

Основной причиной неэффективного повышения поголовья скота и их 

продукции является недостаточная по качеству и количеству кормовая база. 

Особенно важно обеспечить достаточный запас кормов для полноценного 

кормления животных в зимний стойловый период. Одна из самых затратных 

статей животноводства - корма. В себестоимости говядины корма составляю 65- 

75 % , а молока 49 - 56 %. Сокращение затрат на корма позволит существенно 

повысить рентабельность животноводства. Создание кормовой базы требует не 

только увеличения количества качественных кормов, а прежде всего внедрения 

современных инновационных технологий и средств их приготовления и 

хранения. И здесь огромную роль играют инновационные технологии и средства 



механизации приготовления и хранения силоса. Современные научные 

исследования и сельскохозяйственная практика показывают, что для повышения 

качества получаемого силоса и его питательности необходимо переходить от 

открытой заготовки силоса в буртах к приготовлению и хранению силоса в 

вакуумированных контейнерах исключив  силосные траншей, которые требуют 

огромные затраты. Кроме того существующие траншейные сооружения при 

изменении объема потребности корма также требуют большие затраты для 

переделки. Поэтому разработка технологии и средств приготовления, хранения 

силоса в мягких вакуумированных контейнерах для кормления крупно рогатого 

скота является актуальной.    

Результат/ожидаемые результаты 

 проекта 

Совершенствование технологического процесса приготовления и хранения 

силоса в мягких вакуумированных контейнерах и разработка  средства его 

осуществления позволит снизить затраты на объектах сельскохозяйственной 

кооперации до 40-50%, путем исключения  потерь силосной массы и 

питательных веществ, снижения средств на сооружение силосохранилищ, 

уменьшение транспортных расходов. Повышение качества продукта путем 

сохранения основных питательных веществ и прессования и отделения сока.  

Рост производительности труда по сравнению с классическим методом.  

Снижение затрат на объектах сельскохозяйственной кооперации путем 

исключения средств на сооружение силосохранилища. Повышение 

эффективности работы и санитарного состояния при раздаче  на объектах 

сельскохозяйственной кооперации. 

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

Канат Мухатович, Касымбаев Бекбосын Мыркасымович, Сагындыкова Жадыра 

Бауржановна. 

 

 

 



ҚазҰАЗУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

                                     ФАКУЛЬТЕТ: IT - ТЕХНОЛОГИЯЛАР, АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ   

                                                                    АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ 
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аты-жөні 
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Жобаның атауы Ірі қара малдарын азықтандыруға арналған сүрлемді вакуумдалған жұмсақ 

контейнерлерде сақтау  және даярлау (әзірлеу) технологиясы мен құралдары. 

Жобаның мақсаты Вакуумдалған жұмсақ контейнерлерді қолдану арқылы сүрлемді сақтау мен 

даярлаудың технологиялық процестерінің тиімділігін арттыру, оларды тиеу 

мен вакуумдауға арналған техникалық құралдарды әзірлеу мен таңдап алу. 

Жобаның сипаттамасы Қазақстан Республикасының барлық шаруашылық категорияларында 

(санатында) ірі қара малының саны 9757,2 мың бастан 5702,4 мың басқа дейін 

төмендеп кетті (оның ішінде сиыр 3368 мың бастан 2502,8 басқа). Мал басы 

мен оның өнімдерінің тиімсіз көтерілуінің негізгі себебі, сапасы мен саны 

бойынша жемшөп базасының жеткіліксіздігі болып табылады. Қысқы малды 

қорада бағу уақытында малдарды толық азықтандыруға жететін жемшөп 

қорымен қамтамасыз ету өте маңызды. Мал шаруашылығындағы ең шығынды 

жұмыстың бірі жемшөп әзірлеу. Сиыр етінің өзіндік құнының 65-75%-ын 

жемшөп, ал 49-56%-ын сүт құрайды. Жемшөпке кететін шығынды қысқарту 

мал шаруашылығының табыстылығын айтарлықтай жоғарылатуға мүмкіндік 

береді. Жемшөп базасын құру тек қана сапалы азықтың мөлшерін көбейтіп 

қана қоймай, ең алдымен оларды дайындаудың заманауи инновациялық 

технологиялары мен құралдарын енгізуді талап етеді. Осы жерде сүрлемді 



сақтау мен дайындауды механикаландыру құралдары мен инновациялық 

технологиялар орасан зор рөл атқарады. Сүрлемнің сапасы мен нәрлілігін 

арттыру үшін оларды ашық жерде дайындаудан (үйінділер мен орасан зор 

шығын қажет ететін траншеяларда) вакуумдалған контейнерлерде даярлау мен 

сақтауға көшудің қажеттілігін заманауи ғылыми зерттеулер мен ауыл 

шаруашылығындағы тәжірибелер көрсетіп отыр. Сонымен қатар мал азығының 

қажеттілігіне байланысты олардың көлемі өскен кезде бұрыннан бар 

траншеяларды қайтадан жасау үшін де көп шығын қажет болады. Сондықтан 

ірі қара малдарын азықтандыруға арналған сүрлемді вакуумдалған жұмсақ 

контейнерлерде сақтау технологиясы мен даярлау құралдарын әзірлеу өзекті 

болып табылады. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер Сүрлемді вакумдалған жұмсақ контейнерлерде дайындау мен сақтаудың 

технологиялық үрдісін жетілдіру және оны жүзеге асыру ауылшарушылық 

кооперация нысандарында  шығынды 40-50%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік 

береді. Сығымдау және сөлін бөліп алуды жою арқылы сүрлемнің сапасын 

арттыру. Классикалық әдіспен салыстырғанда жұмыс өнімділігін арттыру. 

Сүрлемді сақтауға арналған қоймаларды тұрғызуға бөлінетін қаржыны жою 

арқылы ауылшарушылық кооперация нысандарында шығынды азайту. 

Ауылшарушылық кооперация нысандарындағы үлестіру кезінде санитарлық 

жағдайды және жұмыс тиімділігін арттыру. 

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

Канат Мухатович, Касымбаев Бекбосын Мыркасымович, Сагындыкова Жадра 

Бауржановна. 
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Name of the project 

manager 
Khazimov Marat Zhalelovich 

Project name  
Technology and means of preparation, storage of silage in soft vacuumed containers for 

feeding cattle 

Objective of the project To increase the efficiency of technological process of preparation and storage of silage 

using soft vacuum containers, the development and selection of technical means for their 

loading and vacuuming. 

Project Description The number of cattle (hereinafter referred to as "cattle") in all categories of farms in the 

Republic of Kazakhstan decreased from 9757,2 thousand heads to 5702,4 thousand heads 

(including cows from 3368 thousand heads to 2502,800 heads). The main reason for the 

ineffective increase in the number of livestock and their products is a lack of quality and 

quantity of fodder base. It is especially important to ensure a sufficient supply of fodder 

for full-value feeding of animals in the winter stall period. One of the most costly articles 

of animal husbandry is fodder. In the cost of beef- fodder is 65-75%, and milk 49 - 56%. 

Reduction of costs of feed will significantly improve the profitability of livestock. The 

creation of a fodder base requires not only an increase in the quantity of quality fodder, 

but first of all introduction of modern innovative technologies and means for their 

preparation and storage. And here an enormous role is played by innovative technologies 

and means of mechanization of preparation and storage of silage. Modern scientific 

research and agricultural practice show that in order to improve the quality of silage 



produced and its nutrition characteristics, it is necessary to move from open silage 

preparation in the shoulders  to the preparation and storage of silage in vacuumed 

containers, eliminating silage trenches that require huge costs. In addition, existing trench 

structures, when the volume of feed demand changes, also require high costs for 

remaking. Therefore, the development of technology and means for preparation, storage 

of silage in soft vacuum containers for feeding cattle is relevant. 

Result / expected results 

 the project 

Improvement of technological process of preparation and storage of silage in soft vacuum 

containers and development of means of its implementation will allow reduction of costs 

in agricultural cooperatives to 40-50%, by eliminating losses of silage and nutrients, 

reduction the funds for silo construction, and reducing transport costs. Improvement of 

product quality by preserving the essential nutrients. Improving the quality of silage by 

eliminating pressing and separating of juice. The growth of labor productivity in 

comparison with classical method. Reduction of costs of agricultural cooperatives by 

excluding funds for construction of silage storage. Increase of efficiency of work and 

sanitary condition at distribution in agricultural cooperatives. 

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

Mukhatovich, Kassymbayev Bekbossyn Mirkasimovich, Sagyndykova Zhadyra 

Baurzhanovna. 
 


