
Жоба түйіндемесі 

Тақырыбы: Агроқұрылымдар жағдайында перспективалы малазықтық 

дақылдар өсірудің ресурс-ылғал үнемдеуші технологияларын өндіріске 

енгізу және ет бағытындағы ірі қара малға жасыл конвейр жасау. 

Облыстың АӨК мәселелер: Облыс  аясында малшаруашылығын 

қарқынды дамытуда мал азығы өндірісі проблемасы өзінің маңызымен 

көлемі жағынан  бірден-бірөзекті мәселелер қатарынан орын алады. Бүгінгі 

таңда, облыста мал шаруашылығының үдемелі дамуынан жем шөп 

өндірісінің  сан және сапа жағынан  қалып бара жатқаны байқалады. 

Сондықтан, төр түлікті  ғылыми негізделген рационға сәйкесті азықтандыру 

жем шөп  өндіру  саласының жетістігі болып саналады. Сонымен бірге, 

өңінде өзіндік құны төмен мал азығын өндіру маңызы зор, себебі, қазіргі 

кезде мал шаруашылығына жұмсалатын шығынның  50-60%  мал азығы 

үлесіне тиеді, яғни мал азығын өндіру тауар өндірушілер үшін қымбатқа 

түседі. 

Облыс фермелері мал азығын өндіру мәселелерін екі жолмен шешеді. 

Бірінші - табиғи жайылымдар мен шалғындық жүйелерді пайдалану, ал 

екіншісі - егістік мал азығы өндірісі, яғни жемдік  және мал азықтық  

дақылдардың егістік  жерлерден өндіру. Егістік жерлерді тиімді пайдалану  

үшін, оларды  арнайы ауспалы егістікте ресурс және ылғал  үнемдеуші  

технологиялармен өсіру  керек. Әсіресе, етті ірі   қара  малды жайылым 

кезеңінде бордақылау үшін, жасыл конвейер құрудың  практикалық маңызы 

зор. Ол үшін перспективалы қоңырбас және дәнді бұршақ  тұқымдастығына 

жататын  дақылдарды көк балаусаға инновациялық технологиялармен өсіру, 

сонымен қатар, олардың дәндік бөліктерін  фуражға, ал қалдықтарын құрама 

жемге пайдалануға  болады. 

Шешу жолдары: облыстың жағдайында жасыл конвейрге 

қуаңшылыққа  төзімді жоғары белокты малазықтық дақылдармен олардың 

қоспаларын таңдау және  оларды  жергілікті  топырақ –климат жағдайына 

бейімдеу арқылы жайылым кезеңінің екінші жартысында етті ірі қара малды 

көк балаусамен үздіксіз қамтамасыз ету. Сондықтан, Жамбыл облысының 

суармалы және тәлімі  жерлерін  жасыл конвейердің сызбасы даярланып, 

онда ірі қара малды көк азықпен үздіксіз қамтамасыз  теуге бағытталған себу 

мерзімдері мен пайдалану реті ұсынылады. Ұсынылған мал азықтық 

дақылдарды өсірудің инновациялық технологиясы мал азығы өндірісі 

жүйесін пайдаланудың тиімділігін арттырады. 

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 



 



 



 



 

 


