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Кіріспе  

 

Ақмола облысы ауыл шаруашылығының жалпы ӛнімі бойынша 

Қазақстанның ірі аймақтарының бірі болып табылады және астық 

ӛндіруде жетекші орын алады. 10,9 млн га аумақта 1892 ауыл 

шаруашылығы кәсіпорнында, 6060 шаруа немесе шаруа 

қожалықтарында және 115073-тен астам жеке қосалқы 

шаруашылықтарда ауыл шаруашылығы ӛнімдері ӛндіріледі. 

Ӛсімдік шаруашылығы Ақмола облысының, даму деңгейі 

барлық ауыл шаруашылығы ӛндірісінің тиімділігін анықтайтын, 

ауыл шаруашылығының негізгі саласы болып табылады. Аймақтың 

агроӛнеркәсіптік кешенін дамыту кезінде климаттың ӛзгеруін, 

бірінші кезекте оның аридизациясын – ауаның орташа жылдық 

температурасының жоғарылауын, кӛктемде ауа температурасының 

кӛшкін тәрізді жоғарылауын және күзде жауын-шашын мӛлшерінің 

тӛмендеуін ескеру қажет. 

Ақмола облысында ӛсімдік шаруашылығын дамыту 

стратегиясы сапалы ӛнім ӛндірудің тұрақтылығын арттыру және 

ауа райы жағдайларына тәуелділікті азайту болып табылады. Бұған 

ғылыми негізделген егіншілік жүйесін жетілдіру, ауыл 

шаруашылығы дақылдарының заманауй топырақ-климаттық және 

фитосанитарлық жағдайларға бейімделген, құрғақшылыққа тӛзімді 

жаңа сорттарын кеңінен пайдалану арқылы қол жеткізуге болады. 

2022 жылғы кӛктемгі егіс науқанын ұйымдастыру күзгі-қысқы 

кезеңде қалыптасқан және ағымдағы ауыл шаруашылығы жылының 

ерте кӛктемгі кезеңінде күтілетін ерекшеліктерді ескере отырып 

құрылуы тиіс. 

 

 1 2021-2022 ауыл шаруашылығы жылындағы ауа райы 

жағдайларының ерекшеліктері және топырақ ылғалын сақтау, 

жауын-шашынды тиімді пайдалану шаралары 

 

Тұрақты теріс температуралар (43,2 мм) белгіленгенге дейін 

түскен күзгі кезеңнің жауын-шашындары топырақтың 20-30 см 

ылғалдануын қамтамасыз етті, бұл қар еру кезінде сүзу қабілетінің 

тӛмендеуіне әкеледі және топырақтың ылғал қорын толтырудың 

шектеуші факторы болып табылады. Қыс мезгіліне кетер алдында 

топырақтың метрлік қабатындағы ылғал қоры облыстың солтүстік 

және орталық аудандарында аңызықтар бойынша бар болғаны 30-
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50 мм құрады. Облыстың оңтүстік аудандарында және жеңіл 

механикалық құрамы бар топырақтарда ылғал қоры 25-30 мм-ден 

аспады, бұл ретте ылғалдың шамамен 70% - ы топырақтың жоғарғы 

қабатында 0-30 см шоғырланған, сүрі танап бойынша ылғал қоры 

100-130 мм деңгейінде болды. 

Қысқы кезеңдегі жауын-шашын мӛлшері орташа кӛпжылдық 

кӛрсеткіштерден сәл ғана ерекшеленді. Ағымдағы а/ш жылының 

қараша айынан бастап, наурыз айына дейінгі аралықта қар күйінде 

75,5 мм жауын-шашын түсті. Қар жамылғысының қалыптасуы 

жоғары температуралық режимде және жылымық кӛріністері бар 

жағдайларда жүрді, осыған байланысты ақпанның үшінші 

онкүндігінде топырақтың қабатының қату тереңдігі аңыз сабақтары 

сақталған алғы дақылдар бойынша 60-70 см, сүрі жерлер бойынша 

80 см-ге дейін болды. 
                      

 

                             А                                                                         Б 

Сурет 1 - Атмосфералық жауын-шашынның (А) және температуралық режимнің (Б) 

таралу динамикасы (қыркүйек-наурыз) 2021-2022 а/ш жылы).  

А.И. Бараев атындағы АШҒӚО метеорологиялық станциясының мәліметтері. 

 

Егіс алқаптарында қар жамылғысының жиналуы қаңтардың 

екінші онкүндігінде басталды. Осыған байланысты биыл облыстың 

кӛптеген аудандарында механикалық қар тоқтату шараларын ақпан 

айының басынан бастау мүмкін болды. 

Ағымдағы жылы қар тоқтатудың маңызы зор болды, сонымен 

қатар қар тоқтатуды тек күзгі ӛңдеу жұмыстары сапалы және қар 

еру кезеңінде еріген суды тиімді сіңіру мүмкіндігі бар алқаптарда 

ғана жүргізу керек екенін еске ұстау қажет. Күзгі ӛңдеу болмаған 

жағдайда, сондай-ақ күзгі кезеңде топырақ қабаты жақсы 

ылғалданған жағдайда ылғал жинау шараларын жүргізу негізсіз 

болып табылады. Қатқан күйдегі ылғалды топырақ суды сіңіре 



5 
 

алмайды, соның нәтижесінде еріген қар суының негізгі бӛлігі ағын 

суға және физикалық булануға жұмсалады, одан әрі су эрозиясы 

ошақтарының пайда болуына және топырақтың шайылуына ықпал 

етеді. 

Наурыз айының үшінші онкүндігіндегі қар жамылғысының 

жай-күйіне жүргізілген мониторинг қардың жиналуы бойынша 

агротехникалық аяның жоғары ӛзгергіштігін кӛрсетті, 2-6-суреттер. 

Ӛнімді ылғалдың қалдық қорларын және қардың еруінің әр түрлі 

жағдайларда жүруін ескеру арқылы 1-кестеде қар ерігеннен кейін 

негізгі агротехникалық аялар бойынша ылғал қорын толықтырудың 

консультативтік болжамы келтірілген. Қар жамылғысын зерттеу 

нәтижелері бойынша қар жамылғысы қалыңдығының минималды 

кӛрсеткіштері бұршақ тұқымдас дақылдардан кейін және 

механикалық ӛңдеулер жүргізілген тыңайған аялар бойынша 

белгіленді. Аңыз сабақтары сақталған танаптарда және химиялық 

сүрі жерлерде қардың табиғи түсуі жағдайында қалыңдығы 27-36 

см, тығыздығы 0,22-0,24 г/см
3 

болатын қар жамылғысы 

қалыптасты. 

 

 
 

Сурет 2 – Ақмола облысының аудандары бойынша қар жамылғысы жағдайына 

мониторинг, Бурабай ауданы (11.03.2022 ж.):  

А – кӛпжылдық шӛптер бойынша, Б – аңыз сабақтары бойынша 
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Сурет 3 - Ақмола облысының аудандары бойынша қар жамылғысы жағдайына 

мониторинг, Бурабай ауданы (11.03.2022 ж.), қар тоқтату, 

В – қар атжалдарының арасында, Г- қар атжалының үстінде 

 

 
 

Сурет 3  - Ақмола облысының аудандары бойынша қар жамылғысы жағдайына монито-

ринг, Атбасар ауданы (14.03.2022 ж.): қар тоқтату, 

С – қар атжалдарының арасында, Д- қар атжалының үстінде 
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Сурет 5 – Аңыз сабақтары сақталған танапта қар тығыздығын анықтау 

 

 

 
 

Сурет 6 – Қар тоқтатылмаған (А) және СВШ-10-мен қар тоқтатылған (В) танаптар 

бойынша қар жамылғысының биіктігі. А.И. Бараев атындағы АШҒӚО, 24.02.2022 ж. 
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Ӛңделмеген аңыз сабақтары – 13 см                    Аңыз сабақтарына қар тоқтатылған – 8 см                      

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жазықтілгішті сүр танабы - 38 см                                   Аударып ӛңдеу – 17 см 

 

Сурет 7 – Әртүрлі агротехникалық ая бойынша топырақ тереңдігіндегі судың еруі 

 

Сәуір айының басында жүргізілген мониторинг нәтижесінде 

қар тоқтатылмаған ая бойынша қардың еруі 95-99%-ды құрағаны 

анықталды (7 сурет). Сүрі танап алқаптарында, аударып ӛңдеуде, 

сондай-ақ дәнді бұршақ дақылдары мен майлы зығыр себілген 

егістіктерден қар толығымен еріді. Қар тоқтатылған сүдігер ӛңдеу 

аяларында қардың еруі 50-75% құрады, қар жамылғысы 15-25 см 

деңгейінде біркелкі сақталмаған. Сүдігер ӛңделген және аңыз 

сабақтары аясында топырақтағы қар суының еруі мен шайылуы 

анықталмады.  
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Кесте 1 – Ылғалмен қамтамасыз етілуіне байланысты ӛнім 

болжамы (ақпан айының екінші онкүндігі жағдайында)  
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25-27 см-ге 

ӛңделген таза 

сүрі танап 

22,2 0,21 46,7 126 

30 140,0 10-12 15-17 

50 149,4 13-15 18-20 

70 158,7 14-16 > 20 

Күзде 30 см-ге 

терең ӛңделген 

және қар 

тоқтатылған 

танап 

74 0,22 162,8 35 

30 83,8 8-10 12-14 

50 116,4 11-13 15-17 

70 149,0 12-14 18-20 

Астық 

дақылдарының 

аңыз сабақтары 

сақталған, 

ӛңделмеген танап 

32,0 0,23 73,6 55 

30 77,1 5-7 8-10 

50 91,8 6-8 11-13 

70 106,5 9-11 14-60 

 

 Ағымдағы жылдың жағдайында қар тоқтатудың тиімділігін 

атап ӛткен жӛн, әсіресе күзде ӛңделген, аңыз сабақтары сақталған 

танаптарда (2-сурет).  

Қар жамылғысының қалыңдығы қар атжалдарының арасы 

қармен толғаннан кейін орта есеппен 70-90%-ға ӛсті, мұның ӛзі 

қардағы судың қорына оң әсерін тигізді.  

Кӛктемде оң температураның жоғарылауының қарқынды-

лығына байланысты еріген қар суының пайдаланылуы кең ауқымда 

(30-70%) ӛзгеруі мүмкін екенін ескергенде, ӛнімді ылғалдың 

мӛлшері кӛктемгі егіс жұмыстарының басталуына дейін, күзгі 

топырақ ӛңдеу мен қосымша ылғал жинау шаралары жүргізілмеген, 

сүрі танап емес алғы дақылдар бойынша 70-100 мм, сүрі танапта 

және сапалы топырақ ӛңдеу жүргізілген танаптарда 140 мм-ге дейін 

болуы мүмкін. 
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Ерте кӛктемгі топырақ ӛңдеуді (ылғалды жабу) уақтылы және 

сапалы жүргізу арамшӛп ӛскіндерін жоюға, топырақтың біркелкі 

жылынуын және топырақ бетінің тегістелуін қамтамасыз етуге ғана 

емес, сонымен қатар топырақтың жыртылатын қабатында ылғал 

қорын сақтауға ықпал етеді, мұның ӛзі тұқымның танаптық 

ӛнгіштігіне оң әсерін тигізеді. Күзден бері ӛңделмеген және 

арамшӛптерден таза, аңыз сабақтары сақталған танаптарда 

тырмалау жұмыстарын жүргізу тиімсіз. Күзде ӛңделген және 

механикалық сүрі танаптарда, сонымен бірге жасырын сабақтық 

зиянкестермен қатты зақымдалған танаптарда ерте кӛктемгі 

тырмалау жұмыстарын жүргізу міндетті. 

Техникалық шешімдердің әртүрлілігін ескере отырып, 

дақылдарды ӛсірудің технологиялық операциялары мен 

құралдарына қарамастан, танаптарды егіске дайындауға қойылатын 

талаптар стандартты болуы тиіс: танаптың беті тегістелуі керек, 

себу алдындағы топырақ ӛңдеу тереңдігі тұқым сіңіру тереңдігінен 

аспауы тиіс. Ӛсімдік қалдықтары танаптың бетіне біркелкі 

таратылуы керек, таратылмаған ӛсімдік үйінділері мен сабан 

жалдарының болуына жол берілмейді. Танаптар арамшӛптерден 

тазартылуы керек. Бұл жағдайлар себу жұмыстарының алдында 

топырақтың беткі қабатын біркелкі жылыту үшін қажет. Бұл 

талаптар сақталса, тұқым себу құрылғысының  конструктивтік 

ерекшеліктеріне қарамастан жоғары сапалы себу жұмыстарын 

жүргізу қамтамасыз етіледі. 

Ылғалды сақтаудың тиімді әдістерінің бірі арамшӛптермен 

бәсекелестікке жол бермеу және себу алдында танаптарды аралық 

және себу алдындағы топырақ ӛңдеулерді жүргізу арқылы тазарту 

болып табылады. Ерте кӛктемде топырақты аралық механикалық 

ӛңдеудің тиімділігі жоғары. Аралық ӛңдеуді жоспарлау кезінде 

арамшӛптердің ӛскіндерінің жаппай пайда болуын күтпеу керек, 

ӛңдеуді арамшӛптердің ошақтары немесе алдыңғы жылы себілген 

дақылдың шашылған тұқымдарының ӛскіндері пайда болған кезде 

бастау қажет. 

Кеш кӛктем және тӛмен температура жағдайында 

арамшӛптердің пайда болуы дақылдардың оңтайлы себу 

мерзімдеріне жақын болған кезде, топырақты себу алдында 

механикалық немесе химиялық ӛңдеудің тиімділігі жоғары болады 

(аралықпен салыстырғанда). 
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Жүргізу мерзімдеріне қарамастан, кӛктемгі топырақ ӛңдеулер 

топырақты тығыздаумен бірге жүруі керек. Кӛп жағдайда 

топырақтың беткі қабатын ӛңдеуге арналған құралдар тығыздағыш 

модульдермен жабдықталған болып келеді. Топырақтың 

ылғалдылығын сақтаудың толықтығы шаралар кешенінің уақтылы 

жүргізілуіне, құралдарды таңдау мен оларды жұмысқа 

дайындаудың сапасына байланысты екенін түсіну маңызды. 

 

2 Тұрақты агроэкожүйені қалыптастыру қағидалары  

 

Тұрақты егіншілік жүйелерінің негізі – ауыл шаруашылығы 

дақылдарын ӛсіру үшін тұрақты агроэкологиялық аймақтарды 

бӛлу, ауыспалы егістерді және топырақ ӛңдеу жүйелерін 

орналастыра отырып, жер пайдалану аумақтарын ұйымдастыру, 

дақылдардың ыстыққа, құрғақшылыққа тӛзімді сорттарын 

пайдалану. 

Тұрақты егіншілік жүйесі топырақты механикалық ӛңдеуді 

қысқартуды (тікелей себу, топырақты ӛңдеудің қысқартылған 

жүйесі), топырақты ӛсімдік қалдықтарымен тұрақты жабуды, 

ӛсімдік шаруашылығын әртараптандыруды, ӛсімдіктерді 

қоректендіру мен қорғауды жақсартуды қамтиды. Бұл ӛз кезегінде 

биологиялық әртүрлілікті, топырақ құрылымының жоғарғы және 

тӛменгі қабаттарында табиғи биологиялық үрдістерді күшейтеді, 

ылғал мен қоректік заттарды пайдалану тиімділігіне және азық-

түлік ӛндірісінің тұрақтылығына әсер ететін ауа-райының 

жағдайына тәуелділікті тӛмендетеді. Топырақ ӛңдеу жүйелерінің 

элементтері агроландшафтының, бейімделген және дәл егіншілік 

жүйелеріндегі танаптардың нақты жағдайларына бейімделген 

болуы тиіс. 

Ресурсты үнемдейтін топырақ ӛңдеу жүйесі топырақты 

минималды ӛңдеу жүйесіне және ауыл шаруашылығы дақылдарын 

тікелей себуге негізделген.  

Тікелей себу жүйесі – топырақты механикалық ӛңдемеу және 

жеміс алмастырмау, бұл жүйе топырақтың агрофизикалық, 

агрохимиялық және биологиялық жағдайларын жақсартуға 

мүмкіндік береді. Ӛсімдіктерді қорғау жүйесі гербицидтерді 

қолдануды қамтиды. 

Минималды (қысқартылған) топырақ ӛңдеу жүйесі топырақты 

механикалық ӛңдеудің санын және тереңдігін азайтуға, тұқым 



12 
 

себуді культиваторлық сепкіштер арқылы минералды 

тыңайтқыштарды енгізумен бірге жүргізуге негізделген. Сонымен 

қатар, тікелей себу жүйесімен салыстырғанда топырақ құрылымы 

жартылай бұзылады. Топырақты ӛңдеу гербицидтерді қолданумен 

бір мезгілде жүргізіледі. 

Дәстүрлі топырақ ӛңдеу жүйесі топырақты механикалық 

ӛңдеуді және негізінен дәнді-сүрі жерлі ауыспалы егістерді 

қолдануға негізделген. Топырақты механикалық ӛңдеуді пайдалану 

топырақты эрозиядан қорғауға кепілдік бермейді, кӛмірқышқыл 

газының бӛлінуіне және топырақ құнарлылығының жоғалуына 

әкеледі. 

 

3 Нақты егіншілік элементтерін пайдалануды ескергендегі 

егіс алқаптарының құрылымы және ауыспалы егістерді 

әртараптандыру қағидалары  

 

Ағымдағы жылы жаздық егіс 5096,6 мың га алаңда жүргізілмек, 

дәнді және дәнді-бұршақты дақылдары 4609,2 мың га алаңда 

орналастырылады-бұл жаздық дақылдар егіс алаңының 90,4%-ы. 

Майлы дақылдарды себу алаңы 282,8 мың гектарды құрайды, бұл 

2021 жылға қарағанда 18,5 мың гектарға артық, жемшӛп 

дақылдарын 9,1 мың гектарға ұлғайту жоспарланып отыр (8-сурет). 

Әрбір нақты аймақтағы дақылдардың тобын анықтаған кезде 

дәнді және рентабельділігі жоғары дақылдарға баса назар 

аударылады, оларды ауыспалы егістерде ең жақсы алғы 

дақылдардан кейін орналастырады. Ауыспалы егістерді 

әртараптандыруды құру қағидалары белгілі бір шаруашылық 

жағдайында тиімділігі жоғары ауыспалы егістерді құруға 

бағытталуы керек. Әзірленген егіс алқаптарының құрылымы мен 

егістік жердің топырағын егжей-тегжейлі зерттеу негізінде 

ауыспалы егіс алқаптарының саны, олардың ауданы, құрамы, 

олардың әрқайсысындағы дақылдардың үлес салмағы мен 

кезектесуі анықталады. 

Жер бедері жазық немесе сәл толқынды қара және қара-қоңыр 

топырақты танаптар кез келген ауыспалы егіс түрлеріне (дәнді, 

дәнді-сүрі жерлі, жеміс алмастыратын ауыспалы егіс, дәнді-сүрі 

жерлі-отамалы және т.б.) пайдалануға жарамды. Су эрозиясының 

пайда болу қаупіне байланысты еңістігі 0,5°-тан асатын танаптарды 



13 
 

таза сүрі жерге қалдыру ұсынылмайды. Мұндай танап бүкіл 

айналым кезінде үнемі ӛсімдік жамылғысының астында болуы тиіс. 

 
 

Сурет 8 – Ақмола облысы бойынша 2021 жылмен салыстырғандағы 2022 жылғы ауыл 

шаруашылығы дақылдарының егіс алқаптарының құрылымы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Жаздық бидай, кӛп жағдайда, күзгі алғашқы аязға дейін пісіп 

үлгермейтін таулы-шоқылы және орманды далалы аймақтарда 

дәнді дақылдардың ортадан ерте және ерте пісетін сорттарының 

үлесін арттыру қажет, немесе жаздық жұмсақ бидайдың егіс 

кӛлемін азайту арқылы арпа дақылының егіс кӛлемін ұлғайту керек. 

А.И. Бараев атындағы АШҒӚО ЖШС-гі ауыспалы егістер 

зертханасының ұзақ мерзімді деректері ауыл шаруашылығы 

дақылдарының жоғары рентабельді ӛндірісі, ең алдымен, белгілі 

бір топырақ-климат жағдайларына барынша бейімделген ауыспалы 

егіс түріне байланысты болатынын кӛрсетеді (2-кесте).  

Ақмола облысы жағдайында егістік алқаптарының 

құрылымында ең болашағы зор және икемді болып азот-фосфор 

тыңайтқыштарының қажетті мӛлшерлері жыл сайын енгізілетін, 

дәнді, дәнді-бұршақ, майлы және мал азықтық дақылдардан 

тұратын әртүрлі жеміс алмастыратын ауыспалы егістер саналады. 

Егіс алқаптарының құрылымында сүрі жерлердің алуан түрлі 

түрлерінің үлесінде қатаң шектеулер болмауы керек.  
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Кесте 2 – Ақмола облысы үшін жасалған, ұсынылатын ауыспалы 

егістердің сызбанұсқасы  

 
Топырақ-климат 

аймақтары (аудан-

дар) 

Қолданы

латын 

технологиялар  

Ауыспал

ы егістердің 

түрлері  

Ауыспалы егістердің 

ұсынылатын сызбанұсқалары  

Қара топырақтардың 

оңтүстік орманды-

далалы аймағы, 

ылғалмен орташа 

қамтамасыз етілген 

орманды дала,  

(Сандықтау, Бұлан-

ды, Зеренді, Бурабай) 

Дәстүрлі, ми-

нималды және 

No-TiII 

Дәнді-сүрі 

жерлі, дәнді 

және жеміс 

алмастыратын 

ауыспалы 

егістер   

Химиялық сүрі жер-бидай-бидай–

бидай (арпа)  

Минималды (нӛлдік) сүрі жер-бидай-

асбұршақ (ноқат)-бидай-арпа   

Минималды (нӛлдік) сүрі жер-бидай-

бидай-арпа-бидай    

Сұлы-бидай-бидай-арпа  

Асбұршақ (ноқат)-бидай-бидай-арпа  

Асбұршақ (жасымық)-бидай-рапс 

(зығыр)-бидай 

Асбұршақ+жасыл балаусаға сұлы-

бидай-бидай-қарақұмық 

  

Қара топырақтардың 

орташа 

құрғақшылықты 

далалы аймағы, 

(Ақкӛл, Шортанды, 

Біржан-Сал) 

Дәстүрлі, 

минималды 

және No-TiII 

Дәнді және 

жеміс 

алмастыратын 

ауыспалы 

егістер   

Асбұршақ (ноқат)-бидай-бидай-арпа 

(сұлы) 

Асбұршақ (ноқат)-бидай-зығыр-бидай 

Арпа-бидай-зығыр-тары  

Асбұршақ (жасымық)-бидай-зығыр-

тары  

Асбұршақ (ноқат)-бидай-сұлы (арпа)-

бидай 

Қоңыр 

топырақтардың 

орташа 

құрғақшылықты 

құрғақ-далалы 

аймағы (Ерейментау, 

Целиноград, 

Аршалы, Егіндікӛл, 

Қорғалжын, Атбасар, 

Есіл, Жақсы, 

Астрахан, 

Жарқайың) 

Дәстүрлі, 

минималды 

және No-TiII 

Дәнді-сүрі 

жерлі және 

дәнді 

ауыспалы 

егістер   

Химиялық сүрі жер-бидай-бидай-

бидай (арпа)  

Минималды сүрі жер-бидай-асбұршақ 

(ноқат)-бидай-арпа  

Минималды сүрі жер-бидай-бидай-

арпа-бидай 

Минималды сүрі жер-бидай-зығыр-

бидай-арпа   

 

4 Тұқымдық материалды себуге дайындау 

 

Әсерінің ауқымы кең, заманауи жүйелі және біріктірілген пре-

параттар ӛсімдік тұқымдарындағы патогендік микроорганизмдерді 

толығымен жоюға және ӛскіндерді топырақ пен тұқым инфекци-

ясынан қорғауға мүмкіндік береді. 
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3-кестеде дәнді, дәнді-бұршақ және майлы дақылдардың 

тұқымдарын себуге дайындауда ұсынылатын қорғау шаралары 

келтірілген. 

 

Кесте 3 – Тұқымдарын себуге дайындау бойынша қорғау шаралары  

 
Жұмыс 

түрлері  

Аурулар, зиянкестер 

және қорғау 

шараларын 

жүргізудің қажеттілік 

критерийлері 

Шараларды 

жүргізудің 

болжамды 

мерзімдері  

Әдістер, 

химиялық препараттар  

Дәнді дақылдар  

Тұқым 

үлгілерін 

алу және 

талдау 

жүргізу   

Тұқымның ӛнуін, 

аурулармен және зи-

янкестермен зақым-

дануын анықтау 

Наурыз-сәуір 

 

Ылғалды камералар мен қағаз 

орамдары әдістері, ылғалдан-

дырылған стерильді құмға себу, 

қоздырғыштардың түрлік құра-

мын анықтау, микрокӛшіру  

Тұқымдарды 

дәрілеу  

Гельминтоспориоз, 

септориоз, фузариоз 

инфекциясы, сондай-

ақ зең саңы-

рауқұлақтарымен 3% 

-дан астамы 

зақымданған жағдай-

да, қаракүйе аурулары 

мен топырақта мекен-

дейтін зиянкестерден 

телиоспоралардың 

болуы 

Сәуір-мамыр Келесідей құрамдас 

бӛліктердің, препараттардың 

химиялық әсер етуші 

заттарының бірімен 

тұқымдарды дәрілеу: 

тиаметоксам, 262,5 г/л + 

дифеконазол, 25 г/л + 

флудиоксонил, 25 г/л; 

карбоксин 170 г/л+тирам 170 

г/л; протиоконазол, 250 г/л + 

тебуконазол, 150 г/л; 

тебуконазол, 120 г/л; 

тритиконазол, 80 г/л + 

пираклостробин, 40 г/л; 

тритиконазол, 20 г/л + прохлаз, 

60 г/л; имидаклоприд, 500 г/л; 

600 г/л; мефеноксам, 20 г/л + 

тебуконазол, 30 г/л; 

имидаклоприд, 233 г/л + 

тебуконазол, 13 г/л және 2013-

2022 жж. толықтырылған 

тізімге сйкес басқа да 

препараттар   

Майлы дақылдар  

Тұқым 

үлгілерін 

алу және 

талдау 

жүргізу   

Тұқымның ӛнуін, 

аурулармен және зи-

янкестермен зақым-

дануын анықтау 

Наурыз-сәуір 

 

Ылғалды камералар мен қағаз 

орамдары әдістері, ылғалдан-

дырылған стерильді құмға себу, 

қоздырғыштардың түрлік құра-

мын анықтау, микрокӛшіру  

Тұқымдарды 

дәрілеу   

Антракноз, альтер-

нариоз, фузариоз 

ауруларымен, сұр 

және ақ шірікпен, зең 

Сәуір Келесідей құрамдас 

бӛліктердің, препараттардың 

химиялық әсер етуші 

заттарының бірімен 
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саңырауқұлақтарымен, 

крестгүлді бүрге, 

сымқұрт, рапс жұлдыз 

құрты, зығыр бүргесі 

және т.б. 3%-дан астам 

зақымдалған жағдайда 

 

тұқымдарды дәрілеу: 

флутриафол, 25 г/л + 

тиабендазол, 25 г/л; карбоксин 

170 г/л+тирам 170 г/л; 

протиоконазол, 250 г/л + 

тебуконазол, 150 г/л; 

флудиоксонил, 25 г/л + 

мефеноксам, 10 г/л; тирам, 400 

г/л; тебуконазол, 60 г/л; 

мефеноксам, 350 г/л; 

Клотианидин 600 г/л, 

клотианидин 400 г/л + 

бетацифлутрин 80 г/л; 

имидаклоприд, 500 және 600 г/л 

и және 2013-2022 жж. 

толықтырылған тізімге сйкес 

басқа да препараттар   

 

5 Дәнді, дәнді-бұршақ және майлы дақылдарға минералды 

тыңайтқыштарды қолдану 

 

Агрохимиялық зерттеулердің нәтижелері Ақмола облысының 

топырақтарыда фосфордың жылжымалы түрлерінің мӛлшері тӛмен 

және орташа деңгейде екендігін кӛрсетеді. Егер топырақтағы азот 

мӛлшері топырақ ӛңдеу шараларымен, ӛнімді ылғал қорымен 

қамтамасыз етілумен және ӛсімдіктердің тіршілік кезеңінде 

температуралық ағымымен реттелсе, онда Р2О5 мӛлшері фосфор 

тыңайтқыштарын енгізу кӛлеміне байланысты болады. 

Бидайға тыңайтқыш енгізу. Ӛсімдіктердің азотпен 

қамтамасыз етілуі топырақтағы нитратты азоттың мӛлшерімен 

бағаланады. Топырақтағы нитратты азоттың мӛлшері ылғалға, 

температураға, органикалық заттар мен жалпы азоттың қорына, 

алдыңғы дақылдың ӛніміне және ӛнімімен азоттың шығарылуына, 

топырақты негізгі ӛңдеуге, минералды және органикалық 

тыңайтқыштарды қолдануға және басқа да агротехникалық 

шараларға байланысты. Біздің деректер бойынша және облыстағы 

топырақты зерттеу нәтижелеріне сәйкес, 2021 жылы қысқа кетер 

алдында сүрі танаптарды дайындаудың барлық технологияларында 

(дәстүрлі, минималды, нӛлдік) 0-40 см топырақ қабатындағы 

нитратты азоттың мӛлшері жоғары деп бағаланды - 17- 20 мг/кг 

немесе 82-96 кг/га азот. Бұл мӛлшер 30-36 ц/га астық ӛнімін 

қалыптастыруға жеткілікті. Сондықтан, егер сүрі танапты дайындау 

кезінде оған фосфор тыңайтқыштары енгізілмесе, онда сүрі танапқа 
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себілген дақылдарға фосфор тыңайтқыштарын P20 мӛлшерімен 

қатараралықтарға енгізу арқылы берген жӛн. Аталған алғы дақылға 

азот тыңайтқыштарын енгізу мақсатқа сай емес. 

Топырақ ӛңдеу технологиясына қарамастан аңыз сабақтары 

сақталған алғы дақылдар бойынша (бидай, асбұршақ, зығыр және 

т.б.) N-NO
3
 мӛлшері орташа қамтамасыз етілу дәрежесіне сәйкес 

келеді – 4-10 мг/кг немесе 19-48 кг азот/га. Сондықтан 20-30 ц/га 

жоғары және сапалы ӛнім алу үшін тек фосфор тыңайтқыштарын 

Р20 немесе 44 кг/га ф.с. (аммофос 10:46) мӛлшерімен енгізу ғана 

емес, сонымен қатар, азот тыңайтқыштарын да N20-30 (аммиак 

селитрасы үшін бұл ф.с. 58-87 кг/га) мӛлшерімен енгізу қажет. 

Қыстауға шығар алдында топырақтағы N-NO
3
 мӛлшері туралы 

ұқсас деректер Ақмола облысының кейбір топырақ-климаттық 

аймақтарында алынған (кесте 4). 

Фосформен қоректенудің әртүрлі деңгейлерінде дәнді 

дақылдардың максималды ӛніміне қол жеткізу азотпен әр түрлі 

деңгейлерде қамтамасыз етілуді талап етеді. Сонымен, 0-20 см 

топырақ қабатындағы жылжымалы фосфор мӛлшері топырақтың 15 

мг/кг-нан аз болса, онда дәнді дақылдардың азотпен қоректенуінің 

жеткілікті деңгейі себу алдында топырақтың 0-40 см қабатында 8-

10 мг/кг құрайды, P2O5 мӛлшері 15-30 мг/кг болғанда - 12 -14 мг, ал 

фосфор деңгейі 30 мг-нан жоғары болса - 14-16 мг/кг. 

 

Кесте 4 - Облыс аудандары бойынша күзгі топырақ үлгілерін 

талдаудың қорытындысына сәйкес 0-40 см топырақ қабатындағы 

азоттың мӛлшері (10-11.2021 ж.) 

 

Топырақ 

ӛңдеу 

технологиясы 

Алғы дақыл 

0-40 см 

топырақ 

қабатындағы  

N-NO3 

мӛлшері, 

мг/кг 

Айналдыру 

коэффициенті 

Азоттың 

мӛлшері, 

кг/га 

Ұсынылатын 

тыңайтқыш 

енгізу 

мӛлшерлері, 

ә.е.з./ га 

азот фосфор 

Оңтүстік карбонатты, ауыр саздақты қара топырақ 

Дәстүрлі 

Ӛңделмеген 

бидайдың аңыз 

сабағы 

6,0 4,8 29 30 20 

25-27 см-ге 

жазықтілгішпен 

ӛңделген танап 

(бидайдың аңыз 

сабағы) 

9,0 4,8 43 30 20 
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20-22 см-ге 

жазықтілгішпен 

ӛңделген танап 

(бидайдың аңыз 

сабағы) 

8,0 4,8 38 30 20 

Нӛлдік 

Ӛңделмеген 

бидайдың аңыз 

сабағы 

5,1 4,8 25 30 20 

Карбонатты, орташа саздақты қара-қоңыр топырақ 

Дәстүрлі 

Жазықтілгішті 

сүрі танап 
17,0 4,8 82 - 20 

25-27 см-ге 

жазықтілгішпен 

ӛңделген танап 

(бидайдың аңыз 

сабағы) 

4,5 4,8 22 20 20 

Карбонатты, ауыр саздақты қара-қоңыр топырақ 

Дәстүрлі 

18-20 см-ге 

жазықтілгішпен 

ӛңделген танап 

(бидайдың аңыз 

сабағы) 

10,0 4,8 48 - 20 

Карбонатты, құмдақ қоңыр топырақ 

Минималды 

Ӛңделмеген 

бидайдың аңыз 

сабағы 

4,1 4,8 20 20 20 

12-14 см-ге 

жазықтілгішпен 

ӛңделген танап 

(бидайдың аңыз 

сабағы) 

4,5 4,8 22 20 20 

Карбонатты, орташа саздақты қоңыр топырақ 

Минималды 

Ӛңделмеген 

бидайдың аңыз 

сабағы 

4,1 4,8 20 20 20 

12-14 см-ге 

жазықтілгішпен 

ӛңделген танап 

(бидайдың аңыз 

сабағы) 

4,7 4,8 23 20 20 

 

Азот тыңайтқышының мӛлшерін анықтау үшін, егістіктің 

нитрат азотымен бастапқы қамтамасыз етілуіне байланысты 

топырақ үлгілеріне күзгі немесе кӛктемгі агрохимиялық талдау 

жүргізіледі (жедел диагностика). Күздің аяғында немесе ерте 

кӛктемде нитрат азотын анықтауға негізделген топырақ 

диагностикасы шаруашылық егістігін жыл сайын зерттеп, азот 
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тыңайтқыштарын қолдану бойынша ұсыныстар дайындауды 

қарастырады. 

Бидайдың рапстан немесе бұршақтан кейін ӛсірілетін ауыспалы 

егісінде фосфорлы қоректенудің тӛмен мәндерінде фосфор 

тыңайтқышын Р20 дозасында немесе P20N20 дозасындағы 

нитроаммофосты қолдану жеткілікті. Фосфордың жоғары фонында 

фосфор тыңайтқыштары қолданылмайды. Азот тыңайтқышының 

дозасы топырақ диагностикасына сәйкес есептеледі.   

Минералды тыңайтқыштарды ӛндіріс жағдайында қолданудың 

ғылыми негізделген әдістерін сақтамау олардың тиімділігінің 

айтарлықтай тӛмендеуіне ғана емес, сонымен қатар құнарлылығы 

бойынша топырақ дифференциациясының жоғарылауына, қоршаған 

ортаның нашарлауына, ӛнім сапасының тӛмендеуіне әкеледі. 

Арпа тыңайтқыштары. Бұл дақыл ерте пісіп жетілуіне 

байланысты топырақтағы қоректік заттарға, әсіресе азотқа ӛте 

талапшыл, себебі ол жер үсті биомассасын тез арттырады. Кӛбіне 

арпаны аңызды қалдықтарынан кейін орналастыратын ескерсек, 

оның фосфор мен азотқа деген үлкен қажеттілігі туындайды да, 

дақыл ӛзінің биологиялық әлеуетін жүзеге асыра алмай қалады. 

Сондықтан, егер парға фосфор тыңайтқыштары берілмесе, онда 

себер алдындағы ӛңдеу кезінде немесе себумен бірге қатарларға 

фосфатты тыңайтқыштармен қоса (ф.в. 40-50 кг), азот 

тыңайтқыштарын (ф.в. 60-90 кг аммиак селитрасы) қолдану қажет.      

Бҧршақ тыңайтқыштары. Фосфор тыңайтқыштарын қолдану 

бұршақ дақылдарына айтарлықтай жақсы әсер етеді.  Тӛмен және 

орташа фосфорлы фондардағы аммофосты қатарларға берудегі 

оңтайлы дозасы 40-50 кг/га, топырақтағы Р2О5-тің жоғары 

фондарында N20-30 (ф.в. 60-90 кг/га аммиак селитрасы) дозасында 

азотты тыңайтқыштарды қолдануға болады.  

Зығыр тыңайтқыштары. Дақылдың тамыр жүйесі әлсіз 

дамығандықтан, қоректік режимге ӛте қатал талап қояды. Алғы 

дақылына, топырақтың құнарлығына байланысты дозасы 40-60 

кг/га болатын фосфорлы тыңайтқыштар (аммофос, двойной 

суперфосфат) дақылға жақсы әсер етеді. Азот пен фосфор 

тыңайтқыштарын бірге қолдану қажет болған жағдайда фосфордың 

дозасы азоттан кӛбірек болуы қажет.   

Тыңайтқыштарды қолдану ерекшеліктері. Азотты 

тыңайтқыштарды қолданған кезде олардың формасы (аммиак 

селитрасы, аммоний сульфаты, мочевина және т.б.) және 
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фракциясы (түйіршікті, сұйық, газ тәріздес) маңызды емес, ӛйткені 

олар әсер етуші заттың бірдей дозаларында қолданғанда бірдей 

тиімділік кӛрсетеді. Мұның себебі, ауылшаруашылық 

дақылдарының белсенді тұтыну уақытына қарай (түтікке шығу – 

масақтану фазалары) аммиак пен амидті қосылыстар нитрат 

тұздарына айналады, сондықтан ӛсімдіктер азотты негізінен 

нитраттар түрінде тұтынады. Фосфатты тыңайтқыштарды 

пайдаланған кезде аммофос ең жақсы тыңайтқыш болып табылады, 

ӛйткені ондағы фосфор қарапайым суперфосфатқа қарағанда 

арзанырақ.  

Қара топырақтар мен қара қоңыр топырақтарда алмаспалы 

калийдің мӛлшері жоғары болады және дәнді дақылдардың егістік 

алқапта сабанын қалдырып ӛсіруде, әдетте калий тыңайтқыштарын 

енгізу қажет емес, тіпті жоғары ӛнім алынған жағдайда да.     

Тыңайтқыштардың маңызды экономикалық кӛрсеткіші 1 кг ә.з. 

гектарға бағасы болып табылады, одан гектарлық дозасының 

бағасы шығады. Тыңайтқыштарға арналған әсер етуші затты 

есептеу коэффициенттері 5-кестеде келтірілген.  

 

Кесте 5 - Минералды тыңайтқыштардың әсер етуші затын (ә.з.) 

физикалық массаға қайта есептеу коэффициенттері 

 

Азотты 

тыңайтқыштар 

Белсенді 

заттың % 

Коэффи-

циенті 

Фосфорлы 

тыңайтқыштар 

Белсенді 

заттың % 

Коэффи-

циенті 

Аммоний суль-

фаты 
20,5 4,88 Жәй суперфосфат 0:15 6,67 

Аммиак селит-

расы 
34,4 2,91 Қос суперфосфат 0:46 2,17 

Карбамид 46,0 2,17 Аммофос 10:33 3,03 

Аммиак суы 20,5 4,88 Аммофос 10:46 2,17 

Сұйық аммиак 82,0 1,22 Аммофос 12:52 1,92 

КАС 28,0 3,57    

 

Себу кезінде минералды тыңайтқыштарды қолданудың ең 

жақсы тәсілі – топырақпен байланысы тӛмендеп, ӛсімдіктерге қол 

жетімділігі артатын, жергілікті енгізу тәсілі. Ол үшін дәстүрлі 

технологияларда СЗС-2,1 сепкіштері және культиваторлық жұмыс 

органдары бар қазіргі заманғы себу кешендері пайдаланылады. 
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Нӛлдік технологиялар мен тікелей себуде - диск немесе анкерлік 

жұмыс органдары бар себу кешендері мен сепкіштері қолданылады. 

Азот тыңайтқыштарын тұқымның астына немесе жанына енгізген, 

ал фосфорды тұқыммен бірге қолданған жӛн.  

Микротыңайтқыштарды қолдану әдістері негізінен оларды 

тұқымдарды ӛңдеу кезінде және тамырдан тыс үстеп қоректендіру 

кезінде қосу болып табылады. Себуден кейінгі тыңайтқыштармен 

қоректендіруді ӛсімдіктердің ӛсіп-дамуының қиын-қыстау 

кезеңдерінде қоректенуін жақсарту үшін, сондай-ақ ӛнімнің 

сапасын жақсарту үшін негізгі тыңайтқыш жеткіліксіз қолданылған 

кезде жүргізеді. Ӛсімдіктерді үстеп қоректендіру топырақ пен 

ӛсімдік диагностикасын, сондай-ақ қоректік заттардың 

жетіспеушілігінің сыртқы белгілерін ескере отырып жүзеге 

асырылады. 

 

6 Дәнді, дәнді-бұршақ және майлы дақылдардың 

тұқымдарын себу мерзімдері, тәсілдері, себу нормасы және себу 

тереңдігі 

 

Оңтайлы себу мерзімдерін зерттеу шеңберінде Ақмола 

облысының оңтүстік қара топырақтарында АШҒӚО қызметкерлері 

1961 жылдан бастап орташа пісетін жаздық жұмсақ бидайдың себу 

мерзімдері бойынша далалық тәжірибе салып келеді. Алынған 

мәліметтер астық ӛнімділігі мен сапасының оңтайлы арақатынасын 

кӛрсетеді (9-сурет). 

6-кестеде Ақмола облысы жағдайында 2022 жылы негізгі ауыл 

шаруашылығы дақылдары бойынша егістік жұмыстарын жүргізу 

мерзімдері кӛрсетілген. 
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Сурет 9 - Жаздық жұмсақ бидайдың себу мерзіміне байланысты орташа кӛпжылдық 

ӛнімділік кӛрсеткіштері (1961 – 2021 гг.) және клейковина мӛлшері (1973 – 2021 гг.). 

 

Кесте 6 – Ақмола облысы жағдайында негізгі ауыл шаруашылығы 

дақылдарын себу мерзімдері, себу нормалары және тұқымдарын 

себу тереңдігі (терең жазық кесу негізіндегі дәстүрлі технология, 

минималды және нӛлдік технологиялар) 

 

Дақыл 

Қарапайым қара 

топырақ 

(Бурабай, Зеренді, 

Біржан сал, 

Сандықтау, Ақкӛл, 

Бұланды аудандары) 

Оңтүстік қара топврақ 

(Біржан сал, 

Сандықтау, Ақкӛл, 

Шортанды, Жақсы, 

Есіл, Бұланды 

аудандары) 

Қоңыр қара топырақ 

(Жақсы, Есіл, 

Ерейментау, 

Жарқайың, 

Қорғалжын, 

Целиноград, Астрахан, 

Атбасар, Аршалы, 

Егіндікӛл аудандары) 

С
еб

у
 м

ер
зі

м
і 

С
еб

у
 н

о
р
м

а-

сы
, 
м

л
н

. 

ш
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а 

С
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у
 т
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ең

д
іг

і 

см
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м
і 
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о
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а 
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С
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у
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ер
зі

м
і 

С
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у
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о
р
м

а-

сы
, 
м

л
н

. 

ш
т.

/г
а 

С
еб

у
 т

ер
ең

д
іг

і 

см
 

 

Жұмсақ 

бидай 

15 – 25 

мамыр 
2,9-3,5 4-6 

17 – 27 

мамыр 
2,5-3,0 4-6 

18 – 28  

мамыр 
2,2-2,6 5-8 

Қатты 

бидай 

18 – 23 

мамыр 
3,2-3,5 4-6 

20 – 23 

мамыр 
2,5-3,0 4-6 

21 – 25  

мамыр 
2,3-2,7 5-8 
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Арпа 
25 – 31 

мамыр 
2,5-3,5 4-6 

28 – 31 

мамыр 
2,5-3,5 4-6 

28 мамыр 

– 2 

маусым 

2,5-3,5 5-8 

Сұлы  
18 – 30 

мамыр  
2,5-3,5 4-6 

20 – 31 

мамыр 
2,5-3,5 4-6 

22 мамыр 

– 2 

маусым  

2,5-3,5 5-8 

Қарақұмық  

25 

мамыр 

– 4 

маусым 

2,0-2,5 4-6 

25 мамыр 

– 2 

маусым 

2,0-2,5 4-6 
25 – 30  

мамыр 
2,0-2,5 5-8 

Тары 

25 

мамыр 

– 2 

маусым 

2,0-2,5 2-6 

25 мамыр 

– 2 

маусым 

2,0-2,5 2-6 

25 мамыр 

– 2 

маусым 

2,0-2,5 2-6 

Бұршақ 
18 – 25 

мамыр 
1,0-1,2 4-7 

17 – 26 

мамыр 
0,8-1,0 4-7 

15 – 23 

мамыр 
0,6-0,8 5-10 

Ноқат - - - 
10 – 15 

мамыр 
0,5-0,8 5-8 

10 – 15 

мамыр 
0,4-0,7 6-10 

Жасымық 
18-25 

мамыр 
1,2-1,4 4-6 

15 – 25 

мамыр 
1,0-1,2 4-6 

15 – 25 

мамыр 
0,8-1,0 5-8 

Күнбағыс 
10– 15 

мамыр 

0,025-

0,040 
5-8 

12 – 18 

мамыр 

0,025-

0,040 
5-8 

8 – 15 

мамыр 

0,025-

0,040 
5-8 

Рапс, қыша 
17 – 25 

мамыр 
2,5-3,0 2-3 

17 – 25 

мамыр 
2,5-3,0 2-3 - - - 

Майлы 

зығыр 

17 – 25 

мамыр 
5,5-6,5 3-6 

17 – 25 

мамыр 
5,0-6,0 3-6 

17 – 25 

мамыр 
4,5-5,5 3-6 

Мақсары  - - - 
12 – 18 

мамыр 

0,2-

0,35 
4-8 

5 – 15 

мамыр 

0,2-

0,35 
4-8 

Еркекшӛп, 

жоңышқа, 

эспарцет 
21 сәуір 

-10 

мамыр 

2,0-3,0 
2-

4(5) 

21 сәуір 

– 10 

мамыр 

2,0-3,0 
2-

4(5) 

21 сәуір 

– 10 

мамыр 

2,0-3,0 2-4(5) 

Қылтықсы

з арпабас, 

бидайық, 

түйежоңы

шқа 

3,5-4,5 2-3 3,5-4,5 2-3 3,5-4,5 2-3 

Судан 

шӛбі 

18 – 25 

мамыр 
1,0-1,5 3-4 

18 – 25 

мамыр 
1,0-1,5 3-4 

18 – 25 

мамыр 
1,0-1,5 3-4 

 

Тұқым себу нормасы себу мерзімін, арамшӛпті, тыңайтқыш 

фонын ескере отырып белгіленеді және ол себу технологиясына 
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байланысты емес. Жақсы ылғалдылық кезінде оңтайлы норманың 

жоғарғы шегі, тӛмен ылғалдылықпен тӛменгі шегі белгіленеді.  

Тұқым себу тереңдігінің нұсқалары арасындағы айырмашылық 

топырақтың жоғарғы қабатының физикалық жағдайына: ылғал, 

тығыздық және температураға байланысты. Ылғалды топырақта 

тұқымдарды таяз сепкенде жақсы ӛніп шығады. Топырақтың 

жоғарғы қабаты құрғақ болған кезде, әрине, беткі қабатқа сепкен 

нұсқаларында егістік ӛнгіштік тӛмен болады. Сондықтан нақты 

жағдайларда беткі қабаттың кебу тереңдігін анықтау маңызды. 

 

7 Ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен 

зиянкестерінің дамуның болжамы 

 

2021 жылғы фитопатологиялық талдау бидайдың патогенді 

кешенінің негізін септориоз (Septoria nodorum, Septoria tritici), 

сабақ таты (Puccinia graminis) және қоңыр тат (Puccinia triticina) 

құрайтынын кӛрсетті. Қоңыр таттың таралуы мен дамуы Зеренді, 

Бурабай аудандарында байқалды, бұл аурудың даму қарқындылығы 

айтарлықтай емес және депрессиялық сипатта болды. Жаздық 

бидай дақылдарының сабағының татпен зақымдануы дәннің 

сүттене пісуінің аяқталуына қарай байқалды, аурудың дамуы 

орташа 3,7%-дан аспады. Ақмола облысының барлық 

шаруашылықтарында септориоз байқалды, бұл аурудың дамуы 

тӛмен, орташа ӛлшемді пайызы 0,01-10,3% аралығында болды. 

Аурудың эпифитотиясы маусым мен шілдеде жауын-шашын 

мӛлшері кӛпжылдық нормадан 1,5-2 есе кӛп, ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығы 70-75%-дан асқан және жауын-шашынды күндер 

саны >1 мм-ден 15-20-ға дейін болған жылдары байқалады (7-

кесте). 

 

Кесте 7 – жаздық бидайдағы қоңыр тат пен септориоз ауруларының 

дамуын анықтайтын негізгі ауа-райы кӛрсеткіштері 

 
Кӛрсеткіш  Әлсіз  Орташа  Күшті  

Кӛпжылдық нормадан түскен жауын-шашын сома-

сы, маусым және шілде айларында мм (%) 

25-50-

ден аз 
± 5-10 

+25-50 

жоғары 

Шілдедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы (%) < 50-55 56-60 61-67 

Маусым, шілде айларындағы жауын-шашынды 

күндер саны > 1 мм 
5-7 8-12 13-20 

Гидротермиялық коэффициент 0,3-0,5 0,6-0,8 0,9-1,5 

Ауаның орташа тәуліктік температурасы, °С 22-25 22-24 18-21 
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2021 жылғы ӛсімдіктердің вегетациялық кезеңінде дәнді 

дақылдардың септориозды дақтарымен зақымдану дәрежесін, 2022 

жылғы аз қарлы қысты, қоздырғыштардың биологиялық 

ерекшеліктерін және ӛсірудің минималды және нӛлдік 

технологияларын қолдануды ескере отырып, 2022 жылы дәнді 

дақылдардың дақылдарында септориоздың әлсіз немесе орташа 

кӛрінісі күтіледі. Қоңыр және бағаналы таттың кӛрініс беруі мен 

дамуы маусым-шілде айларындағы ауа-райына және негізінен 

Батыс Сібір мен Еділ аймағынан әкелінетін инфекциялық 

бастаманың болуына байланысты болады. 

Зиянкестер. Ауыл шаруашылығы дақылдарының негізгі 

зиянкестерінің таралуының болжамына ауа райы жағдайлары, 

агротехникалық шаралардың уақытылы жүргізілуі әсер етеді.  

Шыртылдақтар (ызылдақ қоңыздар). 2021 жылғы күзгі 

топырақ қазу жұмыстарының нәтижесі бойынша зиянкестердің 

саны 0,9-2,1 дернәсіл/м
2
 аралығында болды. Қыстаудың қолайлы 

жағдайында 2021-2022 жж. ауылшаруашылық дақылдарының 

егістік алқабында зиянкестердің саны артуы мүмкін.  

Шалғын көбелегі. 2021 жылы шалғынды кӛбелектің саны ЗЭШ-

нен (зияндылықтың экономикалық шегінен) бірнеше есе асып, бір 

ӛсімдікке 15-20 құртты құрады, ал ЗЭШ бойынша бір ӛсімдікке 3-5 

құрт. 2022 жылы қолайлы жағдайларда зиянкестер санының кӛбеюі 

күтілуде. Тӛтенше жағдайдың алдын алу үшін шалғын кӛбелегін 

анықтау және тарату үшін ауыл шаруашылығы жерлеріне зерттеу 

жұмыстарын жүргізу қажет. 

Үйірсіз шегірткелер. 2021 жылы үйірсіз шегірткелердің 

зияндылығы ошақты болды және ЗЭШ-нен аспады. Жұмыртқалар-

дың орташа саны 0,5 дана/м², ең кӛп саны 1,3 дана/м² болды. 

Шегірткелердің зияндылығы ауа райы жағдайларымен және попу-

ляциясы 5-10 дана/м² болатын ЗЭШ бойынша сабақтың ӛсу фаза-

сында – жалауша жапырақ кезеңінде анықталады. 

Астық бүргелері.  2021 жылы қоңыздардың орташа саны 9 

дана/м², ең кӛбі – 20 дана/м² болды. 2022 жылы қоңыздардың 

кӛктеу кезеңіндегі зияндылығы ауа райы жағдайларына байланы-

сты анықталады. Астықтың жолақты бүргесінің саны ЗЭШ-нен (40-

50 қоңыз/м²) асып кеткен жағдайда кӛктеу фазасында егістікті 

бүрку қажет. 

Жасырын зиянкестер (бағаналы бүрге, швед және арпа шы-

бындары). 2021 жылы жаздық бидай сабақтарының жасырын 
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зиянкестермен бүлінуі түтікке шығу кезеңінде зақымдануы 5-тен 

7%-ға дейін, экономикалық зияндылық шегі зақымдалған 

ӛсімдіктердің 5-10%-ын құрады. 2022 жылы құрғақшылық 

жағдайында зиянкестермен зақымдану айтарлықтай болуы мүмкін 

 Бидай трипсі. 2021 жылғы болжам бойынша трипс 

личинкаларының саны 82 дана/масақша құрады. Құрғақ және жылы 

ауа-райы 2022 жылы трипс санының ӛсуіне ықпал етеді. Трипстің 

саны ЗЭШ-нен асқан жағдайда екі инсектицидтік ӛңдеу 

жұмыстарын жүргізу қажет. 

Инсектицидтік ӛңдеулер бидай трипсінен басқа,  қарапайым 

шегірткелер, шегірткелер, астық қоңыздары, бітелер және сүлік 

қоңыздары бойынша да зиянкестердің популяциясын айтарлықтай 

азайтады. 

 Астық бітесі. 2021 жылдың ауа-райы бітелердің дамуы үшін 

қолайлы болды, бірақ зиянкес тамыз айының соңында пайда 

болғандықтан, олардың зияндылығының экономикалық маңызы 

болмады. Олардың саны бір масаққа 37 зиякестен келді. 2022 жылы 

жазғы кезеңде қолайлы ауа райы жағдайы туындаса дәнді 

дақылдардағы бітелердің зияндылығы артуы мүмкін. 

Дәннің сұр көбелегі. 2021 жылдың қорытындысы бойынша 

дәннің сұр кӛбелегінің жұлдызқұртының саны 100 масаққа 

шаққанда 0,8-1,6 жұлдызқұртты құрады. 2022 жылы қолайлы 

қыстау кезінде зиянкестер санының кӛбеюі болжануда. Сұр 

кӛбелектің зияндылығының экономикалық шегі 100 масаққа 10-15 

жұлдызқұрт.  

Крестгүлділер бүргесі. 2021 жылғы крестгүлділер бүргесінің 

күзгі саны бір ӛсімдікте 8-10 бүрге санын кӛрсетті, ал бір ӛсімдікте 

ЗЭШ бойынша 3 данаға тең. 2022 жылы қыстау кезеңі қолайлы 

және кӛктем жылы, құрғақ ауа-райы болса бүргелердің зияндылығы 

мен саны артады, сол себепті алдын ала ӛңдеулер жүргізу қажет 

болады. 

Қырыққабат күйе көбелегі. Рапс тұқымындағы жұлдызқұрттар 

саны 2021 жылы ЗЭШ-нен (5 құрт/ӛсімдік) асып, бір ӛсімдікке 10-

12 жұлдызқұртты  құрады. 2022 жылы ауа райы жағдайына 

байланысты зиянкестердің саны кӛбеюі мүмкін. Кӛбелектің 

зияндылығы – кӛбелек ұшып, жұмыртқа салуы бір ай бойы 

жалғасып, дернәсілдерінің апта сайын шығуында. Сондықтан рапс 

дақылдарын үшжапырақ фазасында белсенді ингредиент малатион, 
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метомил негізіндегі инсектицидтермен профилактикалық ӛңдеуді 

жүргізу қажет. 

Зығыр бүргесі. 2021 жылы зығырдағы бүрге қоңыздарының 

саны 6-8 дана/м² құрады, алайда 2022 жылы құрғақ, жылы ауа-райы 

болса зиянкестердің саны кӛбеюі мүмкін. Бүргелердің саны 10 

дана/м²-ге дейін ұлғайған кезде ӛскіндерді бүрку қажет. 

Зығыр трипсі. 2021 жылғы мәліметтер бойынша трипс саны 1 

ӛсімдікте 2-4 дананы құрады, ал 2022 жылы зақым келтіру дәрежесі 

ауа райы жағдайларына байланысты анықталады. Зияндылықтың 

экономикалық шегі бір ӛсімдікте 5-8 трипс болған жағдайда әсер 

етуші заты диметоат негізіндегі инсектицидтерді бүршіктену 

фазасында қолдану қажет. Сондай-ақ, ӛңдеу зығыр кӛбелегі және 

зығыр жасырын кӛбелегінің популяциясын да азайтады. 

 

8 Ауыл шаруашылығы дақылдарын аурулардан, 

зиянкестерден және арамшөптерден қорғау жүйесі 

 

Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестерден, аурулардан 

және арамшӛптерден қорғауды қамтамасыз ететін оңтайлы және 

үнемді технология дәстүрлі және нӛлдік технологиялармен 

салыстырғанда минималды ӛңдеу технологиясы болып табылады. 

Минималды ӛңдеу технологиясын қолдану тиімді болу себебі – бұл 

технология топырақтың беткі қабаты ӛңделеді, ӛсімдік қалдықтары 

ұсақталып, кӛміледі, инфекциялық фон, зиянкестердің саны және 

танаптағы арамшӛптер азаяды. 

Нӛлдік ӛңдеу технологиясы жер бетінде зиянды 

организмдердің жиналу кӛзі болып табылатын ӛсімдік 

қалдықтарының болуын білдіреді. Ӛсімдіктерді қорғаудың негізгі 

шаралары вегетациялық кезеңде – дәнді дақылдардың түтікке шығу 

фазасына дейін жүргізіледі. Нәтижесінде шығындар ӛседі және 

шығындардың ӛтелуі тӛмендейді. 

Топырақты ӛңдеудің дәстүрлі технологиясы кезінде жыл сайын 

сыдыра ӛңдеуден бастап, топырақты егіс алдындағы қопсытуға 

дейінгі механикалық ӛңдеу кешені жүргізіледі. Осыған байланысты 

бидай мен арпа дақылдары ауру мен зиянкестерден аз зардап 

шеккенімен, экономикалық тұрғыдан алғанда шығындар ӛзін 

ақтамайды. 

Ауылшаруашылық дәнді дақылдардың вегетациялық кезеңінде 

кӛпжылдық және біржылдық қосжарнақты және даражарнақты 
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арамшӛптердің кең ауқымын басу үшін гербицидтердің бактік 

қоспаларын қолдану ұсынылады. 

Әртүрлі топтағы гербицидтердің қасиеттерін біріктіретін, сол 

арқылы олардың әсер ету аясын кеңейтетін біріктірілген 2 немесе 3 

компонентті препараттар бар. 

Жаздық бидайды арамшӛптерден қорғау үшін ең тиімдісі 

бактік қоспалар, оның ішінде 2,4-Д белсенді зат негізіндегі 

гербицидтер (эфирлер, тұздар түрінде), сульфонилмочевина 

туындылары (метсульфурон-метил, трибенурон-метил, 

тифенсульфурон және т.б.) - қосжарнақты арамшӛптерге қарсы 

және феноксапроп-п-этил, клодинафоп-пропаргила - астық 

тұқымдас арамшӛптерге қарсы. Қосжарнақты арамшӛптердің 

дамуының алғашқы фазаларында бактік қоспалардағы 

гербицидтердің шығыны ұсынылған нормадан 30%-ға 

тӛмендетіледі. Белгілі бір алқаптардың ластануының арамшӛптік 

түріне байланысты препараттың шығын нормасы кері 

пропорционалды ӛсуі/тӛмендеуі мүмкін. Гербицидтердің бактік 

қоспасын дайындау кезінде препараттардың үйлесімділігін 

(мысалы, 2,4-Д тұзы астық тұқымдас арамшӛптерге қарсы 

препараттармен үйлеспейтінін), топырақтағы пестицидтердің 

ыдырау кезеңін (мысалы, егістікте майлы дақылдар болған 

жағдайда бидайға метсульфурон-метилді қолдануға 

болдмайтынын), дақыл үшін фитоуыттылықты (кейбір препараттар 

бір-бірінің әсерін күшейтеді, бұл дақылға қысым тудыратынын) 

ескеру қажет.  

Майлы зығыр дақылының егістігінде қосжарнақты 

арамшӛптерге қарсы белсенді әсер етуші заты клопиралид, 

бентазон, тифенсульфурон-метил гербицидтері, біржылдық және 

кӛпжылдық дәнді арамшӛптерге қарсы – клетодим, чизалофоп-п-

тефурил, флуазифоп-п-бутил ұсынылады.  

Майлы және бұршақ дақылдарының егістік алқаптарында 

дақыл үшін фитоуыттылық қаупіне байланысты дәнді дақылдарға 

қарсы және қосжарнақты арамшӛптерге қарсы пестицидтерді 

бӛлек-бӛлек қолдану ұсынылады. Астық тұқымдас арамшӛптерге 

қарсы гербицидтермен ӛңдеуді пестицидтің белсенді затына 

байланысты 8-кестеде кӛрсетілген мерзімнен кешіктірмей жүргізу 

ұсынылады. 
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Кесте 8 – Егін жинау алдындағы дақылдарды соңғы ӛңдеу мерзімі 

(күн) 

 
Дақыл  Егін жинауға дейінгі 

күндер саны 

Белсенді зат 

Рапс, зығыр, қыша, күн-

бағыс, асбұршақ, ноқат, жа-

сымық 

82 Хизалофоп 

60 Циклоксидим 

60 Клетодим 

 

Ағымдағы жылы ӛткен 2021 жылы дақылдарды химиялық 

ӛңдеу ерте мерзімде жүргізілген танаптарға назар аудару қажет, 

ӛйткені кӛпжылдық қосжарнақты да (қалуен, сарықалуен, сары 

ошаған), сонымен қатар даражарнақты да арамшӛптер деңгейінің 

жоғарылауы мүмкін.  

Жаздық бидай егістігінде арамшӛппен зақымдану әдетте аралас 

болады, онда азжылдық және кӛпжылдық арамшӛптер де кездеседі. 

Қосжарнақты және астық тұқымдас арамшӛптерге қарсы 

дақылдардың сұлы-атпатамырлы арамшӛп түрімен зақымдануы 

кезінде В қосымшасына сәйкес гербицидтік бактік қоспаларды 

қолдану ұсынылады. 

Аурулардың дамуын азайту, зиянкестердің санын және егіннің 

шығынын азайту үшін препараттарды қолдану мерзімі мен жиілігі 

ауа райы жағдайларына және ӛсімдіктің даму фазасына, 

аурулардың кӛріну қарқындылығына және дәнді дақылдардағы 

зиянкестердің санына байланысты. 

Зияндылық шегінен асатын дәнді дақылдардың зиянкестеріне 

қарсы химиялық шаралар үш мерзім бойынша жүргізіледі:  

- бірінші: (жаздық бидайдың екі-үш жапырақ фазасы) – 

жасырын сабақіші зиянкестеріне қарсы (гессен шыбыны, сабақ 

бүргелері, швед шыбындары);  

- екіншісі (түтікке шығу фазасының соңы, масақшаның 

қабықшасында сызат пайда болғанға дейін) - бидай трипсінің 

ересектеріне, үйірсіз шегірткелерге, астық цикадаларына, астық 

қандаларына, бітелерге және сүлікше қоңыздарға қарсы; 

 - үшінші (сүттене және сүттене-балауыздана пісу фазасы) - 

бидай трипсінің және дәннің сұр кӛбелегінің дернәсілдеріне қарсы. 

Жоғарыда келтірілген зиянкестердің саны кӛп болған жағдайда 

белсенді заты альфа-циперметрин, тиаметоксам + ламбда-

цигалотрин, диметоат, дельтаметрин болып табылатын 

инсектицидтерді қолдану керек. 
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Дәнді, дәнді-бұршақ және майлы дақылдар егістіктерін 

арамшӛптерден, аурулардан және зиянкестерден қорғау шаралары 

В қосымшасында келтірілген. 

 

9 Топырақты жел және су эрозиясынан қорғау шаралары 

 

2021-2022 жылдардағы ауа райы жағдайының сипатын ескере 

отырып. ағымдағы жылы топырақты қорғауды жоспарлау және 

эрозия процестерінің алдын алу кезінде келесі шараларды ескеру 

қажет. Еріген су ағынының және топырақтың шайылуына 

топырақтың жоғарғы қатқан қабатының  еруі әсер етеді, әсіресе 

сүрі танаптарда. Қар жамылғысының аз жиналуы және күрт 

жылыну топырақтың жел және су эрозиясының қаупін арттырады. 

Ӛткен жылдар кӛрсеткендей, Ақмола облысы жағдайында, тіпті 

қысқы жауын-шашын мӛлшері аз болған кезде эрозиялық 

процестер байқалды. Мысалы, 2009-2010 жылдары қысқы жауын-

шашынның мӛлшері бар болғаны 49,4 мм, 2011-2012 жылдары – 

29,4 мм құраған, бұл орташа кӛп жылдық кӛрсеткіштерден тиісінше 

13 және 48% - ға тӛмен. Аталған жылдары кӛктемде топырақтың су 

эрозиясы да, жел эрозиясы да байқалды. 

Қардың түсуіне жүргізілген мониторинг кӛрсеткендей, қар 

тоқтату жүргізілмеген аңыздық фон бойынша ландшафттардағы 

қар жамылғысының биіктігі шамамен 28-35 см құрады. Бұл қардағы 

шамамен 64-80 мм су. Егер еріген судың ағып кетуінің алдын алу 

шаралары сақталмаса, еріген судың 30-40% дейін ағынмен, ал 

едәуір бӛлігі буланумен жоғалады. Қардың қалыпты түскен 

алқаптарында қардағы су қоры шамамен 45-55 мм құрайды. Қар 

тоқтату жұмыстары жүргізілген алқаптарда қардағы су қоры 80 мм-

ден асады. Ӛсімдік биомассасы жоқ, топырағы 2021 жылғы 

механикалық дайындалған сүрі танаптарда қардағы су қоры небәрі 

23-32 мм құрайды. Топырақ қыртысы аудара ӛңделген жерлерде 

қар жамылғысы жоқтың қасы.  

Болашақта эрозия үрдістерімен күресу үшін егістік жерлерді 

пайдалану құрылымын, ауыл шаруашылығы дақылдары мен сүрі 

танапты жер пайдалану аймағының ландшафттары бойымен 

орналастыруды жоспарлау қажет. Кӛктемгі кезеңде топырақтың 

жел және су эрозиясының ықтимал болу мүмкіндігін ескере 

отырып, дақылдарды рельеф элементтері бойынша орналастыруды 
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жоспарлау қажет. Су жолдары мен жыраларды белсенді жер 

пайдаланудан шығарып, топырақ қорғайтын дақылдар себу қажет. 

2021-2022 жылдардағы күзгі-қысқы кезеңдегі топырақтың су-

физикалық қасиеттерінің ерекшелігі топырақтың жоғарғы 

қабатының қатуы болып табылады. Топырақтың жоғарғы 0-20 см 

қабатында топырақ ылғалының 70% дейінгі мӛлшері болады. 

Топырақтың тӛменгі горизонттары құрғақ деуге болады. Наурыз-

сәуір айларындағы ауа-райы жағдайларының сипаты қардың еру 

процесі ерте басталып, қар массасының аз болуына байланысты 

ерудің қысқа мерзімде болатынын болжауға мүмкіндік береді. 

«Еру-қату» процесі басым болады. Су ағындары бойында және еңіс 

жерлерде еріген қар суының ағыны болатыны болжамдалады. 

Еріген судың күшті ағыны сүрі танаптар мен су ағындарында, тіпті 

таяз ойпаңдарда да кӛрінеді. Сондай-ақ, еріген қар суының ағыны 

беткейлердегі аңыздық қалдықтары бар алқаптарда да байқалады. 

Нәтижесінде ағын сулар мен жыраларды шаю одан да кӛп болады.  

Кейінгі су эрозиясының алдын алу үшін сүрі танап алқаптарын 

кӛлбеу жерлерге орналастыруға қатаң тыйым салынады. Еріген 

судың ағуы оларды дайындау әдістеріне қарамастан жыл сайын 

сүрі танаптар арқылы жүреді. Су жолдары мен сайларды егістік 

алқаптарынан толықтай шығару керек. Мұндай жерлерге жақсы 

проекциялық жабыны бар кӛпжылдық шӛптер егіледі. Егер су 

арналарына шӛптерді дер кезінде себу мүмкін болмаса, топырақты 

механикалық ӛңдеуге болмайды. Бұндай жағдайда арамшӛптермен 

күресу үшін гербицидтер қолданылады. 

Климаттың ӛзгеруі жел режиміне әсер етті. Соңғы жылдары 

кӛктемдегі жел режимі күшейді. Топырақтың жел эрозиясының 

пайда болуының ықтимал негізгі себептері топырақтың жоғарғы 

қабатының кебуі, ӛсімдік қалдықтарының жеткіліксіз мӛлшері 

болып табылады, әсіресе құрғақ жылдардан кейін және 

механикалық ӛңдеу арқылы дайындалған алқаптарда. Ерте кӛктемгі 

және жазғы кезеңдердегі климаттық жағдайлардың топырақтың 

тозуына әсерін бақылау үшін келесі шаралар қолданылады: тікелей 

себу, топырақ бетіндегі ӛсімдік қалдықтарын барынша сақтау және 

топыраққа мүмкіндігінше аз механикалық әсер ету. Жақсы 

проекциялық жабыны бар дақылдардмен ауыспалы егістер қажет. 

Бұл шаралар, бір жағынан, топырақты эрозиядан қорғаса, екінші 

жағынан, топырақ құнарлығын арттырады. Топырақ қорғау 

ауыспалы егісінің артықшылығы топырақ бетіндегі дақыл 
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қалдықтарын қалдыруда. Шӛптесін ӛсімдіктердің, мал азықтық 

дақылдардың ӛсімдік қалдықтары топырақтың су-физикалық 

қасиеттеріне әсер етіп, оның құрылымын жақсартады. 

Эрозия үрдістері органикалық заттары тӛмен және жылдан-

жылға салыстырмалы түрде тӛмен шығымдылығы бар нашар 

топырақтарда жоғары потенциалды қауіпке ие, мысалы, бұл 

оңтүстік жел әсер ететін беткейлер. 

2021 жылы Ақмола облысының Қорғалжын, Ерейментау, 

Егіндікӛл, Целиноград, Атбасар, Жаңадала, Жарқайың және Жақсы 

аудандарының қара қоңыр және қоңыр топырақтарында ауыл 

шаруашылығы ӛсімдіктерінің салыстырмалы түрде аз биомассасы 

қалыптасты. 

Кӛптеген топырақтар қорғау үшін кем дегенде 30% ӛсімдік 

жамылғысын қажет етеді.Үнемі эрозияға ұшырайтын танаптар 

ӛсімдік қалдықтарының кӛбірек мӛлшерін қажет етеді. Сазды және 

балшықты топырақтар жел эрозиясына тӛзімдірек. Ӛте қауіптісі 

құмды топырақтар, әсіресе оңтүстікте. 

Әр түрлі ауылшаруашылық құрал-саймандары жұмыс 

органдарымен бір ӛткеннен кейін егістікте 50-80% дейінгі бастапқы 

күйіндегі ӛсімдік қалдықтары қалатынын есте сақтау қажет. 

Топырақты жел эрозиясынан қорғау үшін, әсіресе сүрі танап 

егістіктерде кӛктемде дискілі қопсытқыштарды пайдаланудан 

толықтай бас тарту қажет. Кӛлбеу жерлердегі сүрі танаптар 

химиялық ӛңделуі керек және күзде - еңіс бойымен кескіштермен 

ӛңделуі керек. 

Ауылшаруашылық дақылдарын орналастыру құрылымын 

әзірлеу кезінде және No-till жүйесін енгізу кезінде сүрі танап 

алқаптарын кӛлбеу жерлерге орналастыру ұсынылмайды, әсіресе 

үлкен массивтерге орналастыруға мүлдем рұқсат етілмейді. 

Еңістер 0,5-1
0
 болғанда және қардағы судың қоры кӛп болған 

кезде еңіс бойымен топырақ ӛңдеу топырақтың апатты түрде 

шайылуына және сол егістік жылы ғана емес, одан кейінгі 

жылдарда да дақылдардың ӛнімділігінің тӛмендеуіне әкелетінін 

зерттеулер кӛрсетті. Беткей бойымен топырақ ӛңдеуге қатаң тыйым 

салып, оны егіншілік шаруашылығы үшін зиянды және қауіпті деп 

тану қажет. Беткей бойымен топырақ ӛңдеу, тіпті беткейдің тіктігі 

тӛмен болғанның ӛзінде, жер үсті ағындарының пайда болуына 

ықпал етеді және топырақтың жыртылатын қабатының бұзылуына 

әкеледі. Топырақтың жел және су эрозиясының пайда болуын 
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ескере отырып, эрозияға қарсы іс-шаралар жобасын әзірлеу үшін 

әрдайым эрозия процестерінің мониторингін жасап, жергілікті 

сондай-ақ қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып, 

эрозия, дефляция және жыра түзілу процестерін үнемі бақылау 

қажет. ГАЖ технологиясын және қашықтықтан зондтау 

нәтижелерін пайдалану эрозияға қарсы жобаны әзірлеу үшін белгілі 

бір аумақтың эрозия картасын жасауға мүмкіндік береді. 

 

10 Көктемгі дала жұмыстары кезіндегі нақты егіншіліктің 

элементтері 

 

Ақпараттық технологияларды және нақты егіншілік 

элементтерін пайдалану ауыл шаруашылығы ӛндірісін қажетті 

интенсификациялауды және тиімді ресурсүнемдеуді қамтамасыз 

ететін заманауи экономиканы тиімді басқару шарттарының бірі 

болып табылады.  

Кӛктемгі егістік кезеңде нақты егіншіліктің келесі 

технологиялық элементтерін қолдануға болады (9-кесте). 

 

Кесте 9 - Жаздық бидай ӛсіру кезіндегі негізгі технологиялық 

операциялардағы нақты егіншіліктің элементтері 

 
Технологиялық опреациялар Нақты егіншілік элементтерін негіздеу 

Ерте кӛктемде тырмалау 

(ылғал жабу) 

Параллель жүргізу жүйесін қолдану арқылы Топырақты аралық ӛңдеу 

Себер алдындағы топырақты 

ӛңдеу 

 

Тыңайтқыш себу 

Алдын ала геофизикалық және агрохимиялық карта-

лар негізінде, параллель жүргізу жүйесін қолдана 

отырып және егісті жабу кезінде түренді ажырату 

арқылы сараланған түрде жүргізіледі 

 

Параллельді жүргізу жүйелері және дифференциалды қолдан-

балы жүйелер сияқты кең таралған жүйелерді пайдаланудың эко-

номикалық пайдасын атап ӛту қажет (10-кесте).   
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Кесте 10 – нақты егіншіліктің кейбір элементтерін ӛндіріс 

үрдістерінде қолданудың экономикалық кӛрсеткіштері 

 
Технологиялық 

элементтер 

Шығындардың 

реттелетін бабы 
Кӛрсеткіш  

Кӛрсеткіш 

мәні 

Параллельді 

жүргізу 

 

Отын 

Параллель жүргізу жүйесін енгізу 

есебінен отынның үлестік шығынын 

азайту 

1,2% 

Материалдар 

Параллельді жүргізу жүйесі жоқ 

қондырғының негізгі нұсқасымен 

салыстырғанда қабаттасуды азайту 

пайызы (тұқымдарды, материалдарды 

үнемдеу үшін) 

1,3% 

Автоматты 

жүргізу 

 

Отын 

Автоматты жүргізу жүйесін енгізу 

есебінен отынның үлестік шығынын 

азайту 

6,9% 

Материалдар 

Автоматты басқарусыз қондырғының 

негізгі нұсқасымен салыстырғанда қабат-

тасуды азайту пайызы (тұқымдар, мате-

риалдарды үнемдеу үшін) 

5,3% 

Материалдарды 

саралап енгізу 

Минералды 

тыңайтқыштар 

Сараланған тыңайтқыштар жүйесін 

енгізу кезінде минералды 

тыңайтқыштардың нақты дозасын азайту 

17,6% 

 

 

Ӛсімдіктерді 

қорғау құралдары 

Дифференциалды қолдану жүйесін енгізу 

кезінде ӛсімдіктерді қорғау құралдарын 

қолданудың нақты дозасын азайту 

30-70% 

 

Алдағы кӛктемгі егістік жұмыстары кезеңінде нақты егіншілік 

элементтерін тиімді пайдалану мақсатында бірінші кезекте кәсіпо-

рынның ауыл шаруашылығы алқаптарын нақтылау және түгендеу, 

егіс алқаптарының электронды карталарын нақтылау және ӛңдеудің 

технологиялық карталарына тиісті түзетулер енгізу қажет. 

Қар жамылғысының жай-күйі және қардағы ылғал қоры туралы 

ақпарат егістік алқаптардың болашақ ылғалмен қамтамасыз етілуін 

болжауға мүмкіндік беретіндіктен, https://www.ventusky.com сияқты 

қолжетімді ақысыз ауа райы серверлерінен қар жамылғысының 

қалыңдығы туралы қашықтықтан спутниктік зондтау деректерін 

пайдалануға болады (10-сурет).  
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Сурет 10 – www.ventusky.com ауа райы серверінен скриншот 

 

Қашықтықтан бақылаудың (мониторинг) кӛмегімен алдын ала 

су эрозиясының кӛріністері туралы, себу алдындағы кезеңде 

арамшӛптердің бар-жоғы, ылғалдылық деңгейі туралы, ал себуден 

кейін ӛскіндердің шығуы мен себу жұмыстарының сапасы туралы 

ақпарат алуға болады.  

Авиациялық бақылау фото немесе бейне түсіру мүмкіндігі бар 

ұшқышсыз ұшатын аппаратты - квадрокоптерді немесе ұшатын 

қанатты қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Түсіру рұқсаты 10-30 м болатын спутниктік суреттер түріндегі 

спутниктік мониторинг әртүрлі компаниялардың ақпараттық-

аналитикалық жүйелерін немесе қолжетімді ГАЖ серверлерін 

пайдалану арқылы қол жетімді. 

Жоғары және сапалы ӛнім алуға әсер ететін факторлардың бірі 

минералды тыңайтқыштарды пайдалану болып табылады. Оларды 

ұтымды және тиімді қолдану үшін ӛсімдіктердің кейбір қоректік 

заттарына қажеттілігін нақтылау үшін агрохимиялық зерттеулердің 

мәліметтерін және электронды агрохимиялық картограммаларды 

пайдалану қажет. Агрохимиялық картограммалар топыраққа 

тыңайтқыштарды дифференциалды түрде енгізетін машиналардың 
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борттық жүйелеріне арналған жұмыс картограммаларын 

қалыптастырудың бастапқы материалы болып табылады. 

Дифференциалды қолдану топырақ ішілік немесе жер үсті себу 

кешендері арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Тыңайтқыштар мен 

жанар-жағармай материалдарының тұқымдарын үнемдеуде және 

дәл егіншілік жүйесінде ӛнімділікті сәйкесінше арттыруда 

спутниктік навигацияны пайдалана отырып, параллельді – қолмен 

және автоматты – жүргізетін жабдыққа арналған құрылғылар 

маңызды рӛл атқарады. 

Параллельді басқару жүйелері мен автопилоттар 

ауылшаруашылық техникасының ағымдағы орнын анықтау үшін 

спутниктік навигация жүйелерін пайдаланады. Осылайша берілген 

траекториялар бойымен жүрудің ӛте жоғары дәлдігіне тіпті нашар 

кӛріну жағдайында да қол жеткізіледі. Мұндай жүйелерді ауыл 

шаруашылығында пайдалану орасан зор шығындарды үнемдейді 

және ӛнімділікті арттырады. 

Нақты егіншілік элементтерін ауыл шаруашылығы ӛндірісінің 

практикасында пайдалану материалдарды үнемдеуге, еңбек 

ӛнімділігін арттыруға ықпал етеді, бұл нақты егіншілік 

полигонының шаруашылық қызметінің орташаланған 

нәтижелерімен расталады (11-кесте). 

 

Кесте 11 - Нақты егіншілік демонстрациялық полигонында дәстүрлі 

технологияға қатысты нақты егіншілік жүйесін қолдану 

тиімділігінің орташа кӛрсеткіштері, Шортанды, 2018-2020 жж. 

 

Кӛрсеткіш  

Технология Кӛрсеткіш 

айырмашылығы, 

± на 1 га 

Ресурстарды 

үнемдеу  Дәстүрлі  
Нақты 

егіншілік 

Тұқым себу нормасы   125 кг/га 120 кг/га -5 кг/га 4% 

Гербицидтер енгізу, б.з 3 л/га 2,4 л/га - 0,6 л/га 20% 

Минералды тыңайтқыштар 

енгізу      

азотты 120 кг/га 102 кг/га -18 кг/га 15% 

фосфорлы 45 кг/га 38 кг/га -7 кг/га 15% 

Жанар-жағармай 40 л/га 38 л/га - 2 кг/га 5% 
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А ҚОСЫМШАСЫ 
 

Ақмола облысында пайдалануға рҧқсат етілген дәнді, дәнді-бҧршақ, 

майлы, жармалық және жем-шӛп дақылдарының сорттары 

 

Жаздық бидай сорттары 

Дақыл Сорт 
Жіберу 

жылы 

Себу 

мерзімі 

Пісу 

тҥрі 

Сорттары пайдалануға 

рҧқсат етілген Қазақстан 

Республикасының 

облыстары 

1 2 3 4 5 6 

Жаздық 

жұмсақ 

бидай 

Астана 2004 

24-28.05 

Ортадан 

ерте 

Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Казахстанская 

раннеспелая 
1991 

Ортадан 

ерте 

Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Тәуелсіздік 20 2016 
Ортадан 

ерте 

Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Целинная 24 1993 
Ортадан 

ерте 
Ақмола 

Шортандинская 

2012 
2015 Орташа 

Ақмола, Қостанай, 

Павлодар, Солтүстік 

Қазақстан Облыстары 

Акмола 2 1998 

20-25.05 

Орташа 
Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Айна 2018 Орташа 
Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Асыл Сапа 2015 Орташа 
Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Карабалыкская 

20 
2015 Орташа 

Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Карабалыкская 

90 
1995 Орташа 

Ақмола, Қарағанды, 

Қостанай, Павлодар, 

Солтүстік Қазақстан 

Карагандинская 

60 
2017 Орташа 

Ақмола, Шығыс 

Қазақстан, Қарағанды, 

Қостанай, Солтүстік 

Қазақстан 

Карагандинская 

31 
2016 Орташа 

Ақмола, Қарағанды, 

Қостанай, Солтүстік 

Қазақстан 

Лютесценс 90 1996  Орташа Ақмола 

Целина 50 2010  Орташа Ақмола, Қарағанды, 

Целинная 3С 1996  Орташа 
Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Шортандинская 

2014 
2017  Орташа 

Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Ламис 2018  Орташа 
Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

АНЕЛЬ – 16 2020 15-20.05 
Ортадан 

кеш 

Ақмола, Павлодар, 

Солтүстік Қазақстан 
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Казахстанская 15 1993  
Ортадан 

кеш 
м 

Кондитерская 

яровая 
2015  

Ортадан 

кеш 

Ақмола, Қарағанды, 

Қостанай, Павлодар, 

Солтүстік Қазақстан 

Целинная 

юбилейная 
1988  

Ортадан 

кеш 
Ақмола, Қостанай, 

Шортандинская 

95 улучшенная 
2006  

Ортадан 

кеш 

Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Жаздық 

қатты 

бидай 

Дамсинская 

юбилейная 
2017 

23-26.05 

Ортадан 

ерте 

Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Корона 2010 
Ортадан 

ерте 
Ақмола, Қарағанды, 

Дамсинская 90 1995 

20-25.05 

Орташа 

Ақмола, Шығыс 

Қазақстан, Павлодар, 

Солтүстік Қазақстан 

Лавина 2015 Орташа Ақмола 

Шарифа 2018 Орташа 
Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Костанайская 15 2019 Орташа 
Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Костанайская 207 2020 Орташа 
Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

СИД 88 1993 17-20.05 
Ортадан 

кеш 

Ақмола, Қарағанды, 

Қостанай, Солтүстік 

Қазақстан 

 

Жем-шӛптік, дәнді-бұршақ және майлы дақылдардың сорттары 

 

Дақыл 
Сорттың, 

гибридтің атауы 
Жыл Пісу тобы 

Сорттары пайдалануға 

рұқсат етілген Қазақстан 

Республикасының 

облыстары 

1 2 3 4 5 

Жаздық арпа 

Арна 1997 Ерте 

Ақмола, Алматы, Шығыс 

Қазақстан, Жамбыл, 

Қостанай, Солтүстік 

Қазақстан, Түркістан 

Облыстары 

Астана 2000 2005 Орта 

Ақмола, Шығыс Қазақстан, 

Қостанай, Солтүстік 

Қазақстан, 

Медикум 85 1989 Орта 
Ақмола, Қостанай, Солтүстік 

Қазақстан, Павлодар 

Медикум 18 2018 Орта 
Ақмола, Қостанай, Солтүстік 

Қазақстан 

Целинный 60 2017 Орта Ақмола, Қостанай, 

Памяти Раисы 2014 Орта 

Ақмола, Шығыс Қазақстан, 

Қарағанды, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Целинный 91 1996 Орта Шығыс Қазақстан, 
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Павлодар, Ақмола, 

Целинный 

голозерный 
2017 Орта 

Ақмола, Ақтӛбе, Батыс 

Қазақстан, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан, 

Павлодар, 

Гранал 1992  Қостанай 

Бота 1997  
Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Битык 1998 Орта 
Ақмола, Қызылорда, 

Солтүстік Қазақстан 

Думан 2018 Орта 

Ақмола, Қарағанды, 

Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан, 

Павлодар 

Ишимский 13 2016  
Ақмола, Шығыс Қазақстан, 

Солтүстік Қазақстан 

Байзат 2019 Орта 
Ақмола, Ақтӛбе, Шығыс 

Қазақстан, Қостанай 

   
Солтүстік Қазақстан, 

Павлодар, 

Никола 2011 Орта 
Ақмола, 

Солтүстік Қазақстан, 

Майлы зығыр  

Карабалыкский 7 1979  
Ақмола, 

Солтүстік Қазақстан, 

Кустанайский 

янтарь 
1994  

Ақмола, 

Солтүстік Қазақстан, 

Қарағанды, Қостанай 

Жасымық  

Шырайлы 2016 Ерте 
Ақмола, 

Солтүстік Қазақстан, 

Крапинка 2016 Ерте 

Ақмола, 

Солтүстік Қазақстан, 

Қостанай 

Асбұршақ  

КАСИБ 2015 Ӛте ерте 

Ақмола, 

Солтүстік Қазақстан, 

Қостанай 

Статус 2017 Ортадан ерте 
Солтүстік Қазақстан, 

Қостанай 

Ӛріс 2020 орта Ақмола 

Ноқат  Юбилейный 1967  

Ақмола, Ақтӛбе, Батыс 

Қазақстан, Қарағанды, 

Қостанай, Түркістан 

Облыстары 

Қарақұмық  

Шортандинская 

крупнозерная 
1994 Орта 

Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Шығыс Қазақстан 

Шортандинская 2 2004 Орта 
Ақмола, 

Шығыс Қазақстан, Павлодар 

Шортандинская 4 2014 Орта 

Ақмола, 

Солтүстік Қазақстан, 

Қостанай 

Тары  Кормовое 89 1993  Солтүстік Қазақстан 
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Ақмола, 

Қостанай, 

Кормовое 98 2003  

Батыс Қазақстан, 

Солтүстік Қазақстан, 

Ақмола 

Шортандинское 7 1994  Ақмола 

Яркое 6 2016 Орта 

Ақмола, Ақтӛбе Алматы, 

Жамбыл, Қарағанды, 

Қызылорда, Павлодар 

Солтүстік Қазақстан, 

Түркістан Облыстары 

Аружан 2007 Ерте Ақмола, 

   Шығыс Қазақстан 

Павлодарское 2011 Орта 
Ақмола, Павлодар Солтүстік 

Қазақстан 

Павлодарское 4 2017 Орта 
Ақмола, Қарағанды 

Солтүстік Қазақстан 

Шортандинское 7 1994 Орта Ақмола 

Шортандинское 

10 
2009 Орта 

Ақмола, Павлодар Солтүстік 

Қазақстан 

Шортандинское 

11 
2011 Орта 

Ақмола, Солтүстік 

Қазақстан 

Судан шӛбі Ника 2021  Ақмола 

 

Кӛпжылдық шӛптердің түрлері 

 

Дақыл Сорт 

Сорттары пайдалануға рұқсат етілген 

Қазақстан Республикасының 

облыстары 

1 2 3 

Кӛпжылдық астық тұқымдас шӛптер 

Кең табанды 

еркекшӛп 

Батыр Ақмола, Солтүстік Қазақстан 

Шортандинский 

ширококолосый (2011 г.) 
Солтүстік Қазақстан 

Бурабай (2015 г.) Ақмола, Солтүстік Қазақстан 

Тан батыр (2022 г.) 
Шығыс Қазақстан, Қарағанды, 

Павлодар 

 

Қылтықсыз арпабас 

Лиманный Ақмола 

Акмолинский 91 Ақмола, Павлодар 

Ишимский юбилейный 

(2011 г.) 

Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

Акмолинский 

изумрудный (2016 г.) 
Ақмола, Солтүстік Қазақстан 

Фермерский (2022 г.) Шығыс Қазақстан, Павлодар 

Тік арпабас 
Целиноградский 

юбилейный (2014 г.) 
Ақмола, Солтүстік Қазақстан 

Тарлау қияқ 
Шортандинский 

Ақмола, Алматы, Қостанай, 

Павлодар, Солтүстік Қазақстан 

Фарадиз (2018 г.) Ақмола, Павлодар, Ақтӛбе 

Кӛкшіл сұр бидайық Кызыл Жар (2011 г.) Ақмола, Павлодар, Қостанай 
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Бриз (2022 г.) Шығыс Қазақстан, Павлодар 

Бұршақ тұқымдас кӛпжылдық шӛптер 

Жоңышқа 

Шортандинская 2 Акмолинская, Костанайская 

Райхан (2005 г.) 

Ақмола, Шығыс Қазақстан 

 

Солтүстік Қазақстан 

Люция 14 (2019 г.) 

Ақмола, Солтүстік Қазақстан, 

Павлодар, Батыс Қазақстан 

Облыстары 

Северо-Западная (2022 г.) Батыс Қазақстан 

 

 

Эспарцет 

Шортандинский 83 Павлодар 

Фламинго  (2010 г.) 
Алматы, Павлодар, Қарағанды, 

Солтүстік Қазақстан 

Шортандинский рубин 

(2016 г.) 

Ақмола, Қарағанды, 

Шығыс Қазақстан, 

Солтүстік Қазақстан 

Уральский самоцвет 

(2022г.) 
Батыс Қазақстан 

Сары түйежоңышқа 

Сарбас 
Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, 

Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, 

Алтынбас (2015 г.) 
Ақмола, Қарағанды, Павлодар, 

Солтүстік Қазақстан 

 

Волжск 

түйежоңышқасы 

Акбас Ақмола, Павлодар, Қызылорда 

Барс (2011 г.) Павлодар 

Қарлыбас (2021 г.) 
Қарағанды, Қостанай, 

Шығыс Қазақстан 
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Б ҚОСЫМШАСЫ 
 

Дәнді дақылдар егістерін арамшӛптерден қорғау бойынша іс-шаралар 

 

Арамшӛптердің түрі Гербицид 
Мӛлшері, 

кг/га, л/га 

Биологиялық 

тиімділік,% 
Қолдану мерзімі 

1 2 3 4 5 

А. Однолетние злаковые 

Қарасұлы, кӛк және 

мысыққұйрық 

итқонақсорно, 

тауықтары 

Пума-Супер, 7,5%, 

э.м.в. (феноксапроп-п-

этил, 69 г/л + 

мефенпир-диэтил 

(антидот), 75 г/л) 

0,8-1,2 94-98 

2-ші жапырақ 

фазасынан 

бастап 

түптенудің 

соңына дейін 

(дақылдың даму 

фазасына 

қарамастан) 

танаптарды 

вегетациялық 

арамшӛптер 

бойынша бүрку 

Топик 080, к.э. 

(клодинафоп-

пропаргил, 

80 г/л + клоквинтоцет-

мексил (антидот), 20 

г/л) 

0,5-0,75 85-90 
Дақылдарды 

бүрку 

арамшӛптердің 

ӛсуінің алғашқы 

кезеңдерінде (3-

4 жапырақ 

кезеңі) 

Аксиал 045, к.э. 

(пиноксаден, 45 г/л + 

клоквинтоцет-мексил 

(антидот), 11,25 г/л) 

0,75-1,3 90-95 

Б. Аз жылдық қосжарнақтылар 

Ақ алабота, далалық 

қыша, жұмыршақ, 

егістік қанатжеміс 

және т.б. 

Эстет, э. к. (2-

этилгексил эфирі 

түріндегі 2,4-Д 

дихлорфеноксиуксус 

қышқылы, 

600 г / л) 

0,4 – 0,6 75 -85 

Дақылдардың 

түртену 

кезеңінде 

арамшӛптердің 

ерте ӛсу 

кезеңдерінде 

бүрку 

Эстер супер, э. к. 

(этилгексил эфирі 

түріндегі 2,4-Д 

дихлорфеноксиуксус 

қышқылы, 905 г/л) 

0,4 – 0,6 75 - 85 

2М-4Х 750, 75% с. е. к. 

((Диметиламин тұзы 

түріндегі МЦПА) 

0,75 – 1,2 75-85 

В. Аз жылдық және кӛпжылдық қосжарнақтылар сонымен қатар 2,4 – Д-ға тӛзімділері 

Егістік қалуен, 

балпанақ, амарант 

түрлері, жабысқақтар 

Гранстар Про, в.д.г.+ 

ПАВ «Тренд» 

(трибенурон-метил, 750 

г/кг) 

10-20 г/га 

+ 150 

мл/га 

90 – 95 

Танапты 

түптенуден 

түтікке шығуға 

дейін бүрку 

Диален супер 480 в. К. 

(диметиламин тұздары 

2.4-Д, 357 г/л + 

дикамбалар, 124 г / л) 

0,5 – 0,7 85 – 90 

Секатор Турбо, м.д. 0,05 - 85 – 90 
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(йодосульфурон-метил-

натрий, 25 г/л + 

амидосульфурон, 100 

г/л + мефенпир-диэтил 

(антидот) 250 г/л) 

0,075 

Г. Бидай танабындағы кӛпжылдық және азжылдық қосжарнақты жаздық дәнді арамшӛптер 

Далалық ошаған, 

егістік ошаған, 

балпанақ, амарант 

түрлері, жабысқақтар, 

шырмауық 

қарақұмығы, ақ 

алабота, қарасұлы, 

итқонақ пен 

мысыққұйрық түрлері 

 

Гранстар Про, в.д.г. + 

ПАВ «Тренд» + Топик 

080, к.э. 

15 г/га + 

150 мл/ 

га + 0,4 

л/га 

79 - 86 

Түптену 

фазасынан 

түтікке шығуға 

дейін бүрку 

Гранстар Про, в.д.г. + 

ПАВ «Тренд» + 

Пума-Супер 7,5% 

15 г/га + 

150 мл/ 

га + 1,0 

л/га 

79 - 93 

Секатор Турбо, в.д.г. + 

Пума-Супер 100, 10% 

к.э. 

0,08 кг/га+ 

0,75 л/га 
90 - 94 

Д. Сүрі танабындағы кӛпжылдық және азжылдық қосжарнақты, астық тұқымдас арамшӛптер  

Бір жылдық және кӛп 

жылдық астық 

тұқымдас 

қосжарнақты 

арамшӛптер (далалық 

ошаған, далалық 

шырмауық, балпанақ, 

шырмауық 

қарақұмығы, гүлтәжі, 

жабысқақ, ақ алабота, 

қарасұлы, итқонақ, 

мысыққұйрық т. б.) 

Раундап Экстра, 54% 

в.р. 

(глифосат, 540 г/л) 

 

1,5 – 2,5 95 - 98 

Арамшӛптердің 

белсенді ӛсу 

кезеңінде бүрку 

Қызғылт укекіре 

Раундап Экстра, 54% 

в.р. 

(глифосат, 540 г/л) 

4,0 90 – 95 
Арамшӛптердің 

белсенді ӛсу 

кезеңінде бүрку 
Ураган Форте 500, в.р. 

(глифосат, 500 г/л 

(калийная соль) 

4,0 90 - 95 

Бидайық, қияқшӛп  
Раундап, 36% в.р. 

(глифосат, 360 г/л) 
3,0 95 – 98 

Жаздың 

соңында немесе 

алғы дақылдың 

аңызық 

қалдықтарын 

бүрку 

 

Дәнді дақыл танаптарын аурулардан қорғау жӛніндегі іс-шаралар 

 

Жұмыс түрі 

Аурулар және 

қорғау іс-

шараларын жүргізу 

қажеттілігінің ӛл-

шемдері 

Ӛткізудің бол-

жамды мерзімдері 

іс-шара 

Қолданылатын әдістер, 

химиялық препараттар 

Жаздық бидай 

мен арпа 

егістіктеріне 

тұрақты мони-

торинг жүргізу 

Жапырақты инфек-

циямен аурудың 

таралуы мен да-

муын анықтау 

маусым-шілде 

Ӛсімдіктердің кемінде 100-200 сынамасын 

іріктеу, аурудың таралуын және олардың 

жапырақтарымен, сабақтарымен және 

құлақтарымен зақымдану дәрежесін анықтай 

отырып, оларды зертханада егжей-тегжейлі 

талдау. 
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Жаздық бидай 

мен арпа дақыл-

дарын фунги-

цидтермен 

ӛңдеу 

Сабақтау-масақтау 

кезеңінде жапы-

рақтардың қоңыр 

және сабақтық тот-

пен 1% - ға дейін; 

тӛменгі және орта 

қабаттардағы жа-

пырақтардың 

дақтарымен 5-10% - 

ға дейін және одан 

да кӛп 

Шілде айының 1-2 

онкүндігі, қажет 

болған жағдайда 

шілде айының 3 

онкүндігінде қай-

та ӛңдеу 

Егістіктерді жер үстінде бүрку кезіндегі 

жұмыс сұйықтығының шығыны-100-200 л / 

га, авиа 12-25 л / га кезінде фунгицидтердің 

химиялық заттарының әсер ететін құрауы-

штарының бірімен ӛңдеу: спироксамин + 

тебуконазол + триадименол; протиоконазол + 

тебуконазол; тиофанат-метил + эпоксико-

назол; пираклостробин, тебуконазол, пропи-

оназолконазол; азоксистро-

бин+ципроконазол; флутриафол; және басқа-

лары «рұқсат етілген препараттар тізіміне» 

сәйкес 

 

Дәнді дақылдар егістерін зиянкестерден қорғау жӛніндегі іс-шаралар 

 

Жұмыс түрі 

Зиянкестер және қорғау 

іс-шараларын жүргізу 

қажеттілігінің ӛлшемдері 

Іс-шараны 

жүргізудің бо-

лжамды 

мерзімдері 

 

Қолданылатын әдістер, 

Инсектицидтер 

Танапты 

сабақтың 

жасырын 

зиянкестерінен 

қорғау 

Астық шыбындарының 

саны 30-50 ден асса, 

сабақ бүргелері 100 рет 

сермегенде  торға 25-30 

қоңыз және 1 м
2
-дегі 

ӛсімдіктердің 30%-на 

жұмыртқажасушалар 

болса 

 

Маусымның I 

онкүндігі  

Дақылдарды келесі 

компоненттердің бірімен 

бүрку, препараттардың 

белсенді химикаттары: 

альфа-циперметрин, 

тиаметокс-сам + ламбда-

цигалотрин, диметоат, 

дельтаметрин немесе 

«Тізім мен толықтырулар 

2013-2022» бойынша 

басқа да инсектицидтер. 

Топырақпен бүрку үшін 

жұмыс сұйықтығының 

шығыны 100–200 л/га, 

ауамен бүрку үшін 12–25 

л/га. 

Дақылдарды 

бидай 

трипсінен және 

сорғыш 

зиянкестер 

кешенінен (тли, 

цикадалар, 

астық 

түйіршіктері 

және т.б.) 

қорғау. 

1 сабаққа 10-нан астам 

ересек трипс немесе 

тордың 10 сермегенде 

300 ересек; ал сорғыш 

зиянкестер кешені үшін 

торды 10 сермегенде 100-

150 дара 

Шілденің II - III 

онкүндігі  
Дәл солай 

Дәннің сұр 

кӛбелегі 

Кәдімгі танаптар: 100 

масаққа ылғал ауа 

райында 10-15 

жұлдызқұрт, қалыпты 

орташа ауа райында 15-

20 жұлдызқұрт, құрғақ 

Тамыздың I - II 

онкүндігі  
Дәл солай 
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ауа райында 20-25 

жұлдызқұрт. 

Тұқымдық егістер: 100 

масаққа ылғал ауа 

райында 7-8 жұлдызқұрт, 

қалыпты орташа ауа 

райында 10 жұлдызқұрт, 

құрғақ ауа райында 15 

жұлдызқұрт. 

 

Бҧршақ дақылдарын зиянды объектілер кешенінен қорғау жӛніндегі іс-шаралар 

 

Заттар 

Асбұр-

шақтың 

зиянды 

организм-

дері 

Себу алдында препа-

раттарды қолдану 

Кӛктеу-

бүршіктену 

фазасы 

Гүлдеуге 

дейінгі 

немесе 

гүлдеуден 

кейінгі кезең 

Пісіп-

жетілу 

Герби- 

цидтер 

Біржыл-

дық және 

кӛпжыл-

дық 

шӛптер 

мен 

қосжарнақ

ты 

арамшӛпт

ер 

Прометрин 500 г/л, 

Глифосат 540 г/л, гли-

фосат 500 г/л + дикват 

35 г/л, калий тұзы 

түріндегі қышқыл 

глифосаты 210 г/л, 

изопропиламмин тұзы 

түріндегі қышқыл 

глифосаты 330 г / л 

немесе "Тізім және 

толықтырулар..." сәй-

кес басқа да гербицид-

тер, жұмыс 

сұйықтығының шығы-

ны -100-200 л / га. 

Чизалофоп-п-этил 

125 г/л, галакси-

фоп-п-метил 240 

г/л, имазамокс 40 

г/л және басқа 

гербицидтер 

«Тізім және то-

лықтырулар...» 

бойынша топы-

рақты бүрку 

кезінде жұмыс 

сұйықтығының 

шығыны - 100 - 

200 л / га, ауамен - 

12-25 л / га. 

   

 

Фунги- 

цидтер 

Аскохи-

тоз, пире-

носпороз, 

антракноз, 

тат және 

т.б. 

- 

Ипродион 500 г/л, спироксамин 224 г/л 

+ протиоконазол 53 г/л + тебуконазол 

148 г/л немесе «Тізім және толықтыру-

лар ...» бойынша басқа фунгицидтер. 

Топырақты бүрку кезінде жұмыс 

сұйықтығының шығыны 100-200 л/га, 

ауамен 12 - 25 л/га. 

 

Инсек- 

тиидтер 

бұршақ 

бүргесі, 

бұршақ 

жеміс 

жегіш 

кӛбелегі, 

бұршақ 

сұр 

кӛбелегі, 

т.б. 

- 

100 г/л ламбда-цигалотрин, 100 г/л дельта-

метрин,60 г/л гамма–цигалотрин, 100 г/л 

бифентрин, 50 г/л клотианидин + 100 г/л 

имидаклоприд +125 г/Л альфа - ципермет-

рин, 300 г / л диметоат + 40 г/ л бета-

циперметрин, 100 г/л тиаклоприд +10 г/л 

дельтаметрин немесе басқа инсектицидтер-

мен " тізім мен толықтырулар...". Жердегі 

бүрку кезіндегі жұмыс сұйықтығының 

шығыны-100-200 л / га, авиа 12-25 л / га. 
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Жасымық дақылдарын зиянды объектілер кешенінен қорғау жӛніндегі іс-шаралар 

 

Заттар 

Зиянды 

организм-

дер 

Себуге дейін 

препараттар 

қолдану 

Ӛну-бүршіктену 

фазасы 

Гүлдеуге 

дейінгі 

немесе 

гүлдеуден 

кейінгі кезең 

Пісіп-жетілу 

Герби- 

цидтер 

Біржылдық 

және 

кӛпжылдық 

дәнді және 

қосжарнақт

ы 

арамшӛпте

р 

Прометрин 

500 г/л, гли-

фосат 540 г/л,  

глифосат 500 

г/л  или  дру-

гие гербициды  

согласно 

«Списка и  до-

полнений…», 

Расход рабо-

чей жидкости 

при наземном 

опрыскивании 

– 100-200 л/га. 

Имазапир, 15 г/л + 

имазамокс, 33 г/л; 

клетодим 137 

г/л+хизалофоп-п-

этил, 73 г/л; флуа-

зифоп-п-бутил, 150 

г/л  или  другие 

гербициды  со-

гласно «Списка и  

дополнений…», 

Расход рабочей 

жидкости при 

наземном опрыс-

кивании – 100-200 

л/га,  при авиа – 

12-25 л/га. 

    

Фунги- 

цидтер 

Аскохитоз, 

пиреноспо-

роз, ан-

тракноз, тат 

және т.б. 

- 

Флутриафол, 200 г/л + тиофанат-метил, 

200 г/л + металлаксил, 100 г/л; спирак-

самин 224 г/л + протиоконазол 53 г/л + 

тебуконазол 148 г/л; флуксапироксад, 75 

г/л + пираклостробин, 150 г/л; ципроко-

назол 300 г/л + тебуконазол, 40 г/л немесе 

басқа фунгицидтер «Тізім және толықты-

рулар ...» бойынша жұмыс сұйықтығы-

ның шығыны жердегі пайдалану үшін 

100-200 л/га, ауада пайдалану үшін 12-25 

л/га 

 

Инсек- 

тиидтер 

Шалғынды 

кӛбелек, 

бұршақ 

және 

жоңышқа 

бүргесі, 

гамма түнгі 

кӛбелегі, 

жасымықты

ң дән 

кӛбелегі 

- 

Имидаклоприд 125 г/л; альфа-циперметрин, 200 г/л, 

имидаклоприд 210 г/л + бета-цифлютрин 90 г/л, 

тайметоксам 57 г/л + имидаклоприд 210 г/л + лаб-

да-цихалотин 105 г/л немесе басқа да инсектицид-

терге сәйкес « және толықтырулар... Топырақты 

бүрку кезінде жұмыс сұйықтығының шығыны 100-

200 л/га, ауамен 12 - 25 л/га. 
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Майлы зығыр егістерін зиянды объектілер кешенінен қорғау шаралары 

 

Заттар 

Бұршақтың 

зиянды 

организмдері 

Себуге 

дейін 

препаратта

р қолдану 

Ӛну-бүршіктену фазасы 

Гүлдеуге 

дейінгі немесе 

гүлдеуден 

кейінгі кезең 

Пісіп-жетілу 

Герби- 

Цидтер 

Біржылдық 

және 

кӛпжылдық 

дәнді және 

қосжарнақты 

арамшӛптер 

Глифосат 500 

г/л, глифосат 

747 г/кг, 

глифосат 757 

г/кг немесе 

басқа 

гербицидтер 

"Тізім және 

толықтырула

р..." сәйкес 

жұмыс 

сұйықтығыны

ң шығысы 

100-200 л/га 

жерде 

пайдалану 

кезінде 

Амидосульфурон, 350 г/кг + 

тифенсульфурон, 350 г / кг + 

метсульфурон-метил, 50 г/кг, 

Иодосульфурон-метил-

натрий 25 г/л + амидосуль-

фурон 100 г/л + мефенпир-

диэтил 125 г / кг, клопиралид 

300 г / л, хизалофоп-п-этил, 

125 г/л немесе басқа да 

гербицидтер "Тізім және 

толықтырулар..." сәйкес 

жұмыс сұйықтығының 

шығыны 100-200 л/га жерде 

пайдалану кезінде, авиа 12-

25 л/га кезінде 

    

Фунги- 

Цидтер 

Аскохитоз, 

антракноз, 

тот және т. б. 

- 

Азоксистробин,200 г/л + ципроконазол, 80 г/л немесе 

басқа фунгицидтер "Тізім және толықтырулар..." сәйкес 

жұмыс сұйықтығының шығыны жер үстінде пайдалану 

кезінде 100-200 л/га, авиа 12-25 л/га 

 

Инсек- 

тиидтер 

Трипс, зығыр, 

жоңышқа түн 

кӛбелегі, 

зығыр жеміс 

жебірі 

- 

Дельтаметрин 100 г/л, ламбда-цигалотрин 50 г/л, немесе басқа да 

ин-секицидтер "Тізім және толықтырулар..." сәйкес жерге бүрку 

кезінде жұмыс сұйықтығының шығыны – 100-200 л/га, авиа 12 – 

25 л / га. 

 

Рапс егістерін зиянды объектілер кешенінен қорғау шаралары 

 

Заттар 
Бұршақтың зиянды 

организмдері 

Себуге дейін 

препараттар 

қолдану 

Ӛну-бүршіктену 

фазасы 

Гүлдеуге 

дейінгі 

немесе 

гүлдеуден 

кейінгі 

кезең 

Пісіп

-жетілу 

Герби- 

Цидтер 

Біржылдық және 

кӛпжылдық дәнді және 

қосжарнақты 

арамшӛптер 

Глифосат, 500г/л; 

глифосат 747г/кг; 

глифосат 757г/кг 

немесе "тізімдер 

мен толықтыру-

ларға..." сәйкес 

басқа да гербицид-

тер, жерге бүрку 

кезінде жұмыс 

сұйықтығының 

шығыны-100-200 л 

/ га 

хизалофоп-п-тефурил 

120 г/л, галаксифоп-п-

метил 240 г/л, клопи-

ралид 750 г/кг және 

басқа да гербицидтер 

"тізім мен толықтыру-

лар..." сәйкес, жер үсті 

бүрку кезінде жұмыс 

сұйықтығының шығы-

ны-100-200 л/га,  авиа 

кезінде – 12-25 л/га 
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Фунги- 

Цидтер 

Тұқымның зеңденуі, 

қара мойнақ, фомоз, 

альтернариоз және т.б. 

- 

Тебуконазол 500 г/л + карбендазим 50 г/л; 

азоксистробин 90 г/л + тебуконазол 317 г/л + 

флутриафол 93 г/л, тебуконазол 400 г/л + Пи-

раклостробин 97 г / л, немесе басқа фунгицид-

терге сәйкес "тізім және толықтырулар...". 

Жерге бүрку кезіндегі жұмыс сұйықтығының 

шығыны-100-200 л / га, авиа 12-25 л / га 

 

Инсек- 

тиидтер 

Рапс және қыша 

жапырақ жегіші, 

қырыққабат бүргелері, 

қыша ақ кӛбелегі, 

қырыққабат күйе 

кӛбелегі, бізтұмсықтар, 

шытырауықтар, рапс 

егегіші, рапс гүлжегісі, 

бітелер 

- 

Альфа-циперметрин 200 г/л; Дельтаметрин 100 г/л, 

тиаклоприд 240 г/ л, тиаметоксам 57 г/л + ламбда-

цигалотрин 105 г/л, имидаклоприд 210 г/л + бета-

цифлутрин 90 г/л, тиаметоксам 57 г/л +имидаклоприд 

210 г/л + ламбда-цигалотрин 105 г/л; немесе басқа 

инсектицидтермен "тізім мен толықтырулар...". 
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