
Жоба түйіндемесі 

Тақырыбы: Қызылорда облысы агроқұрылымдар жағдайында 

перспективалы малазықтық дақылдар өсірудің ресурс-ылғал үнемдеуші 

технологияларын өндіріске енгізу және ет бағытындағы ірі қара малға жасыл 

конвейр жасау. 

Облыстың АӨК мәселелер: ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың кезекті 

халыққа жолдауында көрсетілгендей, аграрлық секторда етті 

малшаруашылығын дамытудың иновациялық жобасы жүзеге асырылады. 

Ағымды жылы республика бойынша ет өнімдерін экспорттау 60 мың 

тоннаға жетуі тиіс. Сондықтан мал шаруашылығын берік жем-шөп қорымен 

қамтамасыз ету кезек күттірмейтін өзекті мәселе. 

Қызылорда облысы республиканың мал шаруашылығы саласымен 

айналысатын ежелгі өңір. Негізгі бағыты – етті ірі қара мал өсіру. 

Климаты қатал, күрт континентальды. Төрт түліктің негізгі азығы 

табиғи жайылымдар мен шабындықтардан өндіріледі. Бірақта, соңғы 

жылдары мал басының көбеюі табиғи жайылымдардың өнімділігінің 

деградациялануына байланысты төмендеуі, егістік малазығын өндіру 

саласын қарқындатуды қажет етеді. Сол себепті, етті ірі қара малға жем-шөп 

қорын нығайтудың тиімді жолдарының бірі- жоғары белокты қуаңшылыққа 

және тұзға төзімді малазықтық дақылдар өсіру негізінде жайылымдық 

кезеңге жасыл конвейер жасау. 

Шешу жолдары: Қуаңшылыққа және тұзға төзімді малазықтық 

дақылдардың ресурс-ылғал үнемдеуші технологияларын жергілікті топырақ-

климат жағдайына бейімдеу және өндіріске енгізу арқылы облыстың 

малшаруашылығы саласын жоғары белокты қант-протеин қатынасы 

тегерімді мал азығымен қамтамасыз ету.Етті ірі қара малды үздіксіз көк 

балаусамен қамтамасыз ету үшін шаруашылық жағдайында жасыл конвейер 

ұйымдастыру. 

Ендірілген орындары: Алматы облысы Балқаш ауданы «Байменей» ЖШС 

байтағында 2011-2013 жылдары өндіріске енгізілген. 

Ендіру мерзімі: 1 жыл. 

Сұралатын сома: 15 млн. тг. 

Нәтижелер: Көрсетілген жобаны іске асыру арқылы: 



- Жоғары белокты қуаңшылыққа және тұзға төзімді дақылдар түрлері 

анықталып, олардың ресурс және ылғал үнемдеуші технологиялары 

жасалады; 

- Егістік малазығын өндіру саласы құрылымы негізделіп 

әртараптандырылады; 

- Етті ірі қара малға жайылымдық кезеңге жасыл конвейер құру нобайы 

және оны ұйымдастыружайында ұсыныстарберіледі. 

Экономикалық тиімділік: Жасыл конвейер аясында перспективалы мал 

азықтық дақылдар өсіру: 

- Әр гектардан 2,0-2,5 тонна жемдік дән, 2,5-3,0 тонна көкбалауса, 1,0-2,0 

тонна пішен алуға мүмкіндік береді және жасыл малазығындағы 

қорытылмалы протеиннің мөлшері 110-120 г/кг жетеді.  

- Жайылым кезеңіндегі етті ірі қара малдың орташа тәуліктік тірі 

салмағы 800-900 г құрайды.  

- Көрсетілген технологиямен перспективалы малазықтық дақылдар өсіру 

арқылы өндірілген жем-шөптің өзіндік құны 1,5-2,0 есеге төмендейді№ 

Жоба жетекшісі:  а.ш.ғ.к., қауымдастырылған профессор Сайкенов 

Бақытжан Рахметоллаұлы 

Патенттер: 



 



 



 



 

 


