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Жайылымдық қой шаруашылығын жаңғырту проблемасының өзектілігі

Жайылымды қой шаруашылығы - Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін

дамытудың мемлекеттік бағдарламасының өзекті саласы болып табылады.

Сонымен бірге, бұл салада шешілмеген техникалық және технологиялық проблемалар бар.

Жыл сайын өндірілетін 40 мың тоннадан астам жүннің 30 мың тоннаға дейін немесе 70% -

ы қайтарымсыз жоғалады, шамамен 25% -ы елден арзан бағамен экспортталады, ал 5% -ы ғана

шағын отандық кәсіпорындар киіз және киіз бұйылдарын өндіруге пайдаланады.

Қазақстан Республикасының Президенті өзінің Қазақстан халқына жолдауында (5.10.2018)

нақты тапсырмалар берді:

 Халық тұтыну тауарларының кең ассортиментін игеру;

 «Қарапайым заттар экономикасын» дамыту;

 2022 жылға қарай еңбек өнімділігі мен өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын

2,5 есеге арттыру.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі алдына жайылымдық қой

өсіруді әлеуметтік-экономикалық және техникалық және технологиялық жаңғыртуды жүзеге

асыру мақсатын қойды.

Тапсырмалар:

 Жас мамандарды тарту арқылы кадр мәселесінің шешімін табу;

 Асыл тұқымдандыру жұмыстары мен республикада өндірілетін жүннің барлық көлемін

қамтитын жүнді дайындау;

 Саланы әр түрлі шаруашылық формалары мен ғылыми-техникалық прогресс деңгейі

талаптарына сәйкес келетін жоғары тиімді технологиялармен, жабдықтармен және

техникалық құралдармен жабдықтау;



Қойларды қолдан ұрықтандыруға арналған жылжымалы пункт (ҚҚҰП) 

Арналуы: Отарларды аралап, қойларды қолдан ұрықтандыруға арналған

Артықшылықтары: персоналдың жоғары өнімді және сапалы жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасалған. 

Ұрықтандыру процесі үшін жылытылған және жабдықталған жиналатын дөңгелек бөлме түрінде 

жасалған. Аспаптар мен жабдықтары бар зертхана кабинаның ішінде орналасқан. Кабинада сауна, душ, 

дәретхана бар.

Параметры сборно-разборного помещения для осеменения овец:

- пункт диаметрі м 6

- пункт ауданы м2 21

- пункт ішіндегі ауа температурасы °С 20-25

Кабина өлшемдері м 3*2* 2

Жабдық массасы кг 1500 дейін

Автотіркеменің жүк көтерілімдігі т 2,0 кем емес



Жылжымалы қырқу пункті (ЖҚП)

Арналуы : Отарларды аралап, қойларды қырқуға арналған.

Артықшылықтары: персоналдың жоғары өнімді және сапалы жұмыс істеуі үшін жағдайлар 

жасалған. Жабдықтарды құрастыру және бөлшектеу уақыты қысқарды. Станция заманауи қырқу 

машиналарымен, жүнді престееу жабдығымен, тюктерді жинағышпен  және тюктерді 

тасымалдауға және сақтауға арналған контейнермен жабдықталған. 

Қырқу машинасының саны дана 10-12

Өнімділігі бас/смена до 1000

Персонал саны адам 16

Жабдық массасы т 3 дейін





Жиналмалы қора (ЖҚ-500)

Арналуы : Қыста 500 бас қой ұстауға арналған. Жазда оны жабық ғимарат ретінде пайдаланады.

Артықшылықтары:

Жануарлардың санитарлық-гигиеналық жағдайларын жақсартуға ықпал етеді. Күмбез формасы табиғи желдету мен айналуды 

қамтамасыз етеді.

Қора оңай бұзылып, жаңа жерге орнатылады. Көңді шығару процесі жеңілдетілген. Орынды жаңарту жануарлардың ауру 

тудыратын бактериялармен ластануын азайтады

Ауданы м2 700 дейін

Ішкі диаметрі м 30 дейін

Күмбез биіктігі м 10 дейін

Қабырғы биіктігі м 2.5

Жабын материалы - ПВХ, 600 гр/м2



Шопанға арналған жылжымалы үй

Арналуы : Малшылар отбасына жайылым жағдайында өмір сүруге арналған.

Артықшылықтары: жайылым жағдайында шопан отбасы үшін жайлы өмір сүру шарттары қарастырылған. 

Тұрғын ауданы 45 шаршы метр: 2 жатын бөлме, ас үй, душ, дәретханасы бар. Үйді тасымалдау жағдайынан тұрғын 

үйге және керісінше оңай өзгертуге болады. Ол автомобиль тіркемесімен тасымалданады.

Өлшемдері:

тасымалдау жағдайында м 6,0*2,4*2,6

Тұрғын үй жағдайында м 6,0*7,5*2,6

Жилая площадь м2 45

Салмағы т 3,0 дейін



Жүн сақтау жабдығы 
Шопанға арналған жылжымалы үй

Арналуы : Малшылар отбасына жайылым жағдайында өмір сүруге арналған.

Артықшылықтары: Контейнерлік технологияны қолдану жүннің жоғалуын іс жүзінде жояды, жүнді қайта өңдеу 

фабрикасында тюкпен сақтау құнын едәуір төмендетеді.



КДП-4,0М екі барлы шөп шабу машинасы КОСИЛКА ДВУХБРУСНАЯ  ПРИЦЕПНАЯ  КДП-4,0М

Мақсаты: шөпті бөкеске салып шабу. Пышақтың екі еселенген жүруі бар жаңа иіндібілікті-күйентелі механизм 

қолданылады. Шөп шапқыштың бір кескіш бөлігі рамадан шығарылып, трактордың артқы ілмегіне орнатылады және оны 

бір барлы орақ ретінде пайдалануға болады. Ол 0,9 және 1,4 тарту класты доңғалақты тракторларға біріктіріледі.

Артықшылықтары: технологиялық процесті сапалы орындайды; рельефі біркелкі емес далада сенімді жұмыс істейді; 

қозғалыс жылдамдығы 1,3 есе өсті.

Қамту ені м 4,0

Өнімділігі га/сағ 3,8

Жұмыстық жылдамдығы см 6-9

Салмағы км/сағ 690



Шөп шапқыш-жаныштағыш КП-3,0

Арналуы: егілген шөптерді сабақтарымен бір мезгілде жаныштай отырып, шабу және

шабылған массаны бөкеске салу. Сұраныс бойынша оның роликті аппаратының орнына

активатор-кондиционермен жабдықтауға болады. Шөп шапқышты жаныштағышсыз шөп

шабуға және шабылған массаны бөкеске салуға болады. Пышақтың екі еселенген жүруі бар 

жаңа иіндібілікті-күйентелі механизм қолданылады. 1,4 тарту класты доңғалақты 

тракторларға біріктіріледі.

Артықшылықтары: сенімділік, технологиялық процестің сапалы орындалуы, 

иіндібіліктің айналдыру жылдамдығы және инерциялық жүктеме 1,6 есе азайған..

Қамту ені м 3,0

Өнімділігі га/сағ 2,5

Жұмыстық жылдамдығы см 6 - 9 

Салмағы км/сағ 1600



Әмбебап ұнтақтағыш ДУ-11

Арналуы : сабақты және дәнді жемшөптің азықтарының барлық

түрлерін, жүгері дәндерін ұнтақтау; жем қоспалары мен құрама жемдерді

дайындау.

Артықшылықтары: ұнтақтаудың жоғары сапасы; әмбебаптық; 

жоғары өнімділік.

Өнімділігі:

 Шөптер мен сүрлемдер

 дәнді жемшөптің

азықтары, құрама жем 

даярлау

 жүгері

т/час

1,0-1,5

2,0-2,5

0,7-0,8

Ұнтақтағыш 

қозғалтқышының қуаты
кВт 11,0

Мощность 

электродвигателя 

выгрузного шнека-

смесителя

кВт 1,5



• Жер асты ауа өткізгіштері мен жылу
алмастырғыштарды пайдаланып, мал
шаруашылығы ғимараттарын жылыту және
салқындату үшін жердегі жылуды
пайдаланудың бірқатар мысалдары бар.
Олар ғимараттарды жылыту және
салқындату шығындарын 50-ден 75% -ға
дейін үнемдеді.

Ауыл шаруашылық үйжайларына арналған модулдік энергия үнемдеуші желдету 

жүйесі 



Қой қоралардағы ауа температурасы мен 
ылғалдылық нормасы

Ғимарат атауы

Ауаның есептік

температурасы, °С

Ауаның салыстырмалы

ылғалдылығы, %

10 күнге дейінгі төлі бар қойларды ұстауға арналған қора 12 75

10 күннен асқан төлі бар қойларды ұстауға арналған қора 8 75

Қозыларды бөліп ұстауға арналған қора :

- 45 күнге дейінгі қозылар үшін 12 75

- 45 күнге дейінгі қозылар үшін 8 75

Қой қоралардағы ауа жылдамдығының шекті 
нормасы

Ғимарат атауы

Жыл мезгілі бойынша ауа қозғалысы, м/с

суық өтпелі

10 күнге дейінгі төлі бар қойларды ұстауға арналған қора 0,2 0,2

Қозыларды бөліп ұстауға арналған қора : 0,2 0,2



10 °С температурада бір қойдан бөлінетін жылу, 

ылғал (бу), көмірқышқыл газының мөлшері

Тірідей

салмағы,

кг

Жылу, кДж/ч
Су буы,

г/сағ

Көмірқы

шқыл,

л/сағ
Жалпы Бос

Қойлар

40 620 448 69 22

50 708 511 79 25

60 775 557 87 28

Қозылар мен

тоқтылар

5 168 121 18 6

10 251 180 28 9

20 402 289 45 14

30 511 368 57 18



Микроклимат параметрлері Қой қора Төлдеу

қорасы

Температура, °С 6(3-6) 10 (8-16)

Салыстырмалы ылғалдылық, % 75 (50-80) 70 (50-75)

Бір басқа арналған ауа алмасу, м3/сағ

Қыста 0,3 0,2

Өтпелі кезеңде 0,5 0,3

жазда 0,8 0,5

Зиянды газдардың шекті концентрациясы

Көміртегі қос тотығы, % 0,25 0,2

Аммиак мг/м3 0,02 0,01

Күкіртті сутегі, мг/мз 0,01 Следы

Шекті микробтық ластануы, 1 м3 ауада мың

микробтық дене

70 дейін 50 дейін



Желдету қондырғысының 
функцианалдық сызбасы





Желдету қондырғысының жылу 
техникалық өлшеулер сызбасы



Алматы облысы Жамбыл ауданы Мыңбаев ауылындағы қой шаруашылығы 

институтының қоздатуға арналған қой қорасында орнатылған желдету жүйесі


