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Кіріспе

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу, сақтау, тасымалдау және
түпкілікті тұтынушыға жеткізу салаларының даму дәрежесі агробизнестің
дамуына байланысты. Оның дамуы елдің азық-түлік қауіпсіздігін және оның
азаматтарының әлеуметтік әл-ауқатын қамтамасыз ету мүдделеріне әсер
етеді, тұтастай алғанда экономиканың, меншіктің әртүрлі нысандарының
дамуына, аграрлық азық-түлік саясатын жетілдіруге, елдің агроөнеркәсіптік
кешенінің әлемдік нарықтардағы позициясын нығайтуға ықпал етуі керек.

Қазіргі уақытта экономикалық процестерді ұйымдастыру негіздерін,
өсімдік және мал шаруашылығын, ауыл шаруашылығын механикаландыру
және электрлендіруді, аграрлық секторда бизнесті ұйымдастыру
ерекшеліктерін білетін жоғары білікті маман талап етіледі. Осыған
байланысты оқу құралының өзектілігі- ауыл шаруашылығы саласында білімі
бар аграрлық сектор мамандарын дайындау болып табылады.

"Фермер" оқу құралы 1504000 – «Фермер шаруашылығы» мамандығы
150411 3 "Фермер" біліктілігі бойынша техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру жүйесіне арналған үлгілік оқу жоспары мен
бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Оқу құралының мақсаты- ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының
қызметі және оны жоспарлау мен ұйымдастыру, өндіріс пен маркетинг
әдістері жөнінде кәсіптік білім беру.

Міндеті- студенттерді фермер шаруашылығын ұйымдастырудың
негізгі ұғымдарымен және функцияларымен, сондай-ақ жоспарлау,
ұйымдастыру және құжаттаумен байланысты операциялармен таныстыру.

Оқу құралы алғы сөзден, 4 бөлімнен, пайдаланылған әдебиеттер
тізімінен, қорытындыдан тұрады, сонымен қатар кестелер мен суреттермен
безендірілген.

Әрбір бөлімде оның мазмұнын ашатын бірнеше тақырыптар бар. Әрбір
тақырыптың соңында бақылау сұрақтары қарастырылған.

Оқу құралында экономикалық процестерді, өсімдік шаруашылығы мен
мал шаруашылығы процестерін ұйымдастыру, ауыл шаруашылығын
механикаландыру және электрлендіру, әсіресе аграрлық сектордағы бизнесті
ұйымдастырудың негізгі элементтері қарастырылады. Ұсынылған материал
студенттерге аграрлық бизнестің негіздерін игеруге және оларды кәсіпкерлік
қызметте сәтті қолдануға мүмкіндік береді.
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1 ТАРАУ ФЕРМАШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ПРОЦЕССТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Модульге қысқаша шолу.
Бұл модуль ферма шаруашылығын ұйымдастырудың экономикалық

негізі, экономикалық тиімділігі, оны анықтау және көтеру, ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарының экономикалық қызметін ұйымдастыру
үшін қажет білімді, дағдыларды сипаттайды.

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар ауыл шаруашылығы
кәсіпорнында экономикалық іс-шараларды ұйымдастыру үшін қажетті
дағдылар мен білім алады. Осы модульді зерделеу кезінде білім алушы тауар
өнімін анықтау, аукциондар мен жәрмеңкелер өткізу, шарттар жасау және
биржалық мәмілелер жүргізу, ауыл шаруашылығы өнімінің өзіндік құнын
есептеуді жүргізу, жалпы өнімді анықтау бойынша дағдыларды меңгереді.
Фермерлік шаруашылықтың мәнін, ерекшеліктері мен міндеттерін, тауар
өнімдерін, өндіріс құралдарын және оларды тиімді пайдалануды, өндіріс
шығындары мен өнімнің өзіндік құнын, фермерлік шаруашылықтағы тауар-
ақша қатынастарының түрлерін және жалпы өнімдерді анықтайды. Нарық
жағдайында меншік және шаруашылық нысандарын, аграрлық өнім түрлерін
және еңбек өнімділігін арттыру факторларын ажыратады. Еңбек және жер
ресурстарын және оларды тиімді пайдалануды сипаттайды, ферманың
экономикалық тиімділігін арттыру әдістерін қолданады, ауыл шаруашылығы
өнімдерінің өзіндік құнын есептейді, аукциондар мен жәрмеңкелер өткізеді,
өнімді сатуға келісім-шарттар жасайды.

1.1 Ферма шаруашылығын ұйымдастырудың экономикалық негізі

Экономика салаларының бірі ретінде ауыл шаруашылығы негізгі
экономикалық заңдарға бағынады, ауыл шаруашылығында олардың көрінісі,
өз ерекшелігі бар. Ауылшаруашылық өндірісінің ерекшеліктері келесідей:

1. Өнеркәсіппен салыстырғанда ауыл шаруашылығындағы жер-
өндірістің негізі, алмастырылмайтын және мәңгілік құралы боп саналады.
Жер - уақыттың әсеріне бағынбайтын, теңдесі жоқ жалғыз өндіріс құралы.
Дұрыс пайдаланылған жер тозбайды, керісінше жақсарады.

2. Ауыл шаруашылығында көбеюдің экономикалық процестері үнемі
табиғи процестермен араласып жатады. Өндіріс құралы- жануарлар мен
өсімдіктер.

3. Ауыл шаруашылығының ерекшелігі- бұл өнеркәсіпте еңбек заттары
қозғалыста болады, ал еңбек құралдары- машиналар, қозғалтқыштар- олар
бекітілген жерде қалады. Ауыл шаруашылығында керісінше: машиналар
қозғалыста, ал еңбек обьектілері - өсімдіктер, бір жерде қозғалыссыз болады.

4. Ауыл шаруашылығы өндірісі ел аумағы бойынша үлкен алаңдарда
бытыраңқы орналастырылған, әртүрлі табиғи- климаттық жағдайлар
өндірістің  соңғы нәтижелеріне, әсіресе өндірілетін ауыл шаруашылығы
өнімдерінің өндірістік құнына елеулі әсер етеді. Қазақстанда ауыл
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шаруашылық жұмыстарының ауқымы аймақтық әртүрлілікте де,
ауыларуашылық кәсіпорындар деңгейінде де кең. Атап айтқанда, шаруа
қожалықтары мамандануында, тік интеграция деңгейінде және
ұйымдастырушылық деңгейінде, мысалы тұрақты жұмысшы санымен
ерекшеленеді.

Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру мен сатудың технологиялық
процесі өте ұзақ уақытты алатындығына байланысты, айналым
қаражаттарының артық болуы жұмыс істемейді және пайда әкелмейді.

Жалпы өркениеттік қоғамдағы адамдардың жан- жақты
қажеттіліктерін қанағаттандыру мемлекеттің басты міндеті болып табылады.
Осылайша, ауыл шаруашылығы экономикасының жалпы міндеттерін
ғылымда келесідей тұжырымдауға болады:

1. Экономикалық есептеулердің негізділігін қамтамасыз ету
мақсатында негізгі экономикалық әдістерді зерттеу.

2. Ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық процесті жетілдіруге
және ұйымдастыруға бағытталған кәсіпорындардың тиімділігін бағалау
әдістерін зерттеу.

3. Жинау, қалыптастыру, жүйелеу және экономикалық басқару
шешімдерін қабылдау.

4. Жер, материалдық және еңбек ресурстарын зерттеуді талдау.
Фермер- нарықтық сападағы өсімдік және мал шаруашылығ өнімдерін

өндіреді, дайындайды, сақтайды, және сатады. Бұл жұмыс үшін
пайдаланылатын, қызмет көрсетілетін жөнделетін ауыл шаруашылық
техникалары, құралдары, көлік құралдары, жабдықтар, ауыл шаруашылық
ғимараттар қолданылады. Құжаттамаға, жоспарлауға және маркетингке
байланысты тапсырмаларды орындайды бизнес процестерді қолдайды. Олар
жалпы қолданыстағы процедураларды, атап айтқанда жол қозғалысы,
қауіпсіздік, гигиена, денсаулық және қоршаған ортаны қорғау ережелерін
сақтайды.

Ферма шаруашылықтарын нарықта ұйымдастырудың негізгі
алғышарттары:

1) ірі агроқұрылымдарда жұмыс істегісі келмейтін және еңбекті
ұйымдастырудың жеке түрін қалайтын белгілі азаматтардың немесе
отбасылардың болуы;

2) ауылшаруашылық қызметтің табиғи, биологиялық және басқа да
жағдайларының ауқымды өндіріске сәйкес келмеуі, оның тиімділігін
төмендеуі, өндірістің жоғалуы, қоршаған ортаға зиян келтіруі;

3) басқарудың әртүрлі нысандарын, оның ішінде жеке меншікке
негізделген түрінің заңнамалық шоғырландырылуы;

4) перспективалар мен ферма шаруашылықтарының азық-түлік
проблемаларын шешуге, олардың дамуына қажетті жағдайларды жасау
мүмкіндігі.

Қазақстан Республикасында шаруа немесе фермер қожалықтарының
құрылуы мен қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік және
Қазақстан Республикасының Жер Кодекстерімен реттеледі.
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Шаруа қожалықтары мен фермер қожалықтары арасында
айырмашылықтар бар ма? Олардың арасында түбегейлі айырмашылықтар
жоқ. Екеуі де (еңбек экономикасы сияқты) ауылшаруашылық қызметтің
ұйымдық формасы, еркін кәсіпкерлікті анықтау үшін қолданылады, оның
мәні қожалық арқылы барынша ашылады. Алайда, жоғарыда аталған
Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес, фермерлік қожалық – өзіндік кəсіпкерлік
нысаны болып қаралса, шаруа қожалығы бірлескен кəсіпкерлік нысанындағы
отбасылық кәсіпкерлік түрі болып белгіленген, яғни құрамдық белгісіне сай
ажыратылады.

Англия, Канада, Америка Құрама Штаттары үшін дәстүрлі «фермер»
ұғымы, Германия, Ресей сияқты коммуналдық жер пайдалану дәстүрлері бар
елдер үшін «шаруа қожалығы» термині табиғиырақ.

Біздің елімізде және шет елдердегі шаруа қожалықтарында
ұйымдастырушылық құрылымы мен қызмет ету жағдайларында белгілі бір
айырмашылықтар бар, мысалы, мамандану, материалдық-техникалық
қамтамасыз ету және т. б. Бірақ бұл айырмашылықтар шаруашылықтың осы
формасының негіздеріне әсер етпейді.

Сонымен, мемлекетімізде ферма және шаруа қожалығы еңбекті
ұйымдастырудың отбасылық формасына негізделген шағын және орта
бизнестің өкілі ретінде танылады.

Өндіріс құралдары, пайдаланудағы жер алқаптары қожалықтардың
меншіктік немесе пайдаланудың түрлі формасында болуы мүмкін. Мысалы
шаруа немесе фермер қожалықтары құрылған кезде белгілі бір мерзімге
жерді пайдалану құқығына ие болады. Шаруа қожалықтар арасында
ауылшаруашылық жерлері жеке меншікте де кездеседі.

Ферма шаруашылығы заңды тұлға мәртебесіне ие, ол экономикалық
шешім қабылдауда толығымен дербес, құрылған өнім мен кірістің иелігінде.
Ферма шаруашылығындағы өндіріс тауарлық сипатқа ие.

Біздің елімізде ферма шаруашылығын құру және осы мақсаттар үшін
жер учаскесін алу құқығы - 18 жасқа толған, ауылшаруашылығы мамандығы
немесе ауылшаруашылық біліктілігі бар немесе арнайы дайындықтан өткен
азаматтарға берілген. Әдетте ауыл тұрғындары осы талаптарға сай келеді,
дегенмен қала тұрғындарының да мүмкіндіктері де жеткілікті.

Шаруа қожалығын құруға үміткерге қойылатын талаптарды барлық
отбасы мүшелері орындауға міндетті ме? Саланы реттейтін заң
нормаларында мұндай талап қойылмаған. Бұл талаптар жер учаскесі берілген
және оған мемлекеттік жер актісі рәсімделген адамға қолданылады.
Отбасының қалған мүшелері шаруа қожалығына толық немесе ішінара
жұмыспен қатысу туралы дербес шешім қабылдайды. Қожалықтың
қызметіне қатысатын отбасы мүшелерінің, сондай-ақ басқа адамдардың
кәсіби жарамдылығын қожалық басшысы анықтайды.

Азаматтың шаруа немесе фермер қожалығын құру және жер учаскесін
алу құқығы тиісті өтінішке жүгіну арқылы жүзеге асырылады. Өтініштің
қанағаттандырылуы бос жердің болуы, тиісті құжаттардың толықтығы және
басқа да жағдайларға байланысты.
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Шаруа немесе фермер қожалығының мүшелері еңбекке жарамды
отбасы мүшелері және онымен бірге толық және ішінара жұмыс істейтін
шаруа қожалығын бірлесіп жүргізетін басқа да туыс азаматтар болып
табылады.

Шаруа қожалығының негізін отбасы құрайды, бірақ кейбір отбасы
мүшелері шаруа қожалығының жұмысына қатысқысы келмейді немесе алыс
туыстары бірлесіп жұмыс істеуге, шаруашылықпен айналысуды қаламайды.
Сонымен қатар, қожалықтың жер телімі әрбір қожалық мүшелеріне келісім-
шарт негізінде үлестері белгіленуі мүмкін, бұндай шарт болмаған жағдайда
жер телімі тең үлесте деп есептеледі.

Қазақстанның қолданыстағы заң нормаларына сәйкес басқа
шаруашылық жүргізуші субъектілермен қарым-қатынаста қожалықтың
мүдделерін шаруа немесе фермер қожалығының басшысы өкілдік етеді.

Бастапқы шаруа қожалығын құру барысында жерді пайдалануға беруді
сұраған өтініште шаруа қожалығының басшысы мен мүшелері айқын
көрсетіледі. Соңынан, басшы ауыстыру мәселелері қожалық мүшелерінің
жалпы жиынында шешіліп, хаттамамен рәсімделеді.

Мемлекеттік жер актісі шаруашылық басшысының атына рәсімделеді,
оның аты-жөні, шаруа немесе фермерлік қожалық атауы арнайы жер
кадастрына енгізіледі. Кооперативтерге қарағанда шаруа қожалығындағы
мүшелер саны шектелмейді. Ал, фермер қожалығын бір азамат құрады.
Шаруа немесе фермер қожалығының ерекшелігіне байланысты, қажет болған
жағдайда уақытша немесе белгілі мерзімге бірнеше адамды еңбекпен
қамтамасыз етеді, яғни жұмысшыларды жалдауға құқығы бар. Бұл адамдар
қожалық мүшелері болып табылмайды, және еңбектік келісім-шарт жүзінде
жүзеге асады.

Шаруа немесе фермер қожалығындағы еңбек қатынастары Қазақстан
Республикасының еңбек қатынастары саласындағы заңнамалық нормаларға
және жасақталған ішкі еңбек тәртібі ережелеріне сәйкес реттеледі[1,2].

Ферма шаруашылығының құрылтай құжаттары. Қазіргі таңда шаруа
немесе фермер қожалығын құрғысы келетін азаматтар ауылшаруашылық
кәсіпті жүргізу мақсатында пайдаланатын жер алқаптарын алуынан
басталады. Жергілікті атқарушы органдарының, яғни аудандық жер
қатынастары бөлімінің ауылшаруашылығы мақсатына пайдаланылатын бос
жер алқаптарын жалға беру жөніндегі органның ресми интернет желісінде
қажетті негіздеме берілген хабарламаларынан көріп, жерді иелену үшін
конкурсқа қатысу жөнінде өтініш беруден басталады. Өтінішке, жерді
пайдалану мақсаты, ауылшаруашылық техника, жұмыс жүргізу, пайда табу
жоспары, құрылатын қожалық құрамы мен т.б. ақпарат мәліметтелген бизнес
жоба тапсырылады. Арнайы құрылған конкурстық комиссия белгілі бір
жерге тапсырылған өтінімдердің ішінен жеңімпазды анықтап, жерді жалға
беру құқығын табыстау жөнінде шешім шығарады. Жер иеленушіге жалға
алу құқығын ресми тіркеу үшін жер учаскесіне жасақталған жер актісі мен
тіркеуге қажетті құжаттар табысталады. Қазақстан Республикасының
азаматтарына шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін жалға берілетін
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Шаруа немесе фермер қожалығының мүшелері еңбекке жарамды
отбасы мүшелері және онымен бірге толық және ішінара жұмыс істейтін
шаруа қожалығын бірлесіп жүргізетін басқа да туыс азаматтар болып
табылады.

Шаруа қожалығының негізін отбасы құрайды, бірақ кейбір отбасы
мүшелері шаруа қожалығының жұмысына қатысқысы келмейді немесе алыс
туыстары бірлесіп жұмыс істеуге, шаруашылықпен айналысуды қаламайды.
Сонымен қатар, қожалықтың жер телімі әрбір қожалық мүшелеріне келісім-
шарт негізінде үлестері белгіленуі мүмкін, бұндай шарт болмаған жағдайда
жер телімі тең үлесте деп есептеледі.

Қазақстанның қолданыстағы заң нормаларына сәйкес басқа
шаруашылық жүргізуші субъектілермен қарым-қатынаста қожалықтың
мүдделерін шаруа немесе фермер қожалығының басшысы өкілдік етеді.

Бастапқы шаруа қожалығын құру барысында жерді пайдалануға беруді
сұраған өтініште шаруа қожалығының басшысы мен мүшелері айқын
көрсетіледі. Соңынан, басшы ауыстыру мәселелері қожалық мүшелерінің
жалпы жиынында шешіліп, хаттамамен рәсімделеді.

Мемлекеттік жер актісі шаруашылық басшысының атына рәсімделеді,
оның аты-жөні, шаруа немесе фермерлік қожалық атауы арнайы жер
кадастрына енгізіледі. Кооперативтерге қарағанда шаруа қожалығындағы
мүшелер саны шектелмейді. Ал, фермер қожалығын бір азамат құрады.
Шаруа немесе фермер қожалығының ерекшелігіне байланысты, қажет болған
жағдайда уақытша немесе белгілі мерзімге бірнеше адамды еңбекпен
қамтамасыз етеді, яғни жұмысшыларды жалдауға құқығы бар. Бұл адамдар
қожалық мүшелері болып табылмайды, және еңбектік келісім-шарт жүзінде
жүзеге асады.

Шаруа немесе фермер қожалығындағы еңбек қатынастары Қазақстан
Республикасының еңбек қатынастары саласындағы заңнамалық нормаларға
және жасақталған ішкі еңбек тәртібі ережелеріне сәйкес реттеледі[1,2].

Ферма шаруашылығының құрылтай құжаттары. Қазіргі таңда шаруа
немесе фермер қожалығын құрғысы келетін азаматтар ауылшаруашылық
кәсіпті жүргізу мақсатында пайдаланатын жер алқаптарын алуынан
басталады. Жергілікті атқарушы органдарының, яғни аудандық жер
қатынастары бөлімінің ауылшаруашылығы мақсатына пайдаланылатын бос
жер алқаптарын жалға беру жөніндегі органның ресми интернет желісінде
қажетті негіздеме берілген хабарламаларынан көріп, жерді иелену үшін
конкурсқа қатысу жөнінде өтініш беруден басталады. Өтінішке, жерді
пайдалану мақсаты, ауылшаруашылық техника, жұмыс жүргізу, пайда табу
жоспары, құрылатын қожалық құрамы мен т.б. ақпарат мәліметтелген бизнес
жоба тапсырылады. Арнайы құрылған конкурстық комиссия белгілі бір
жерге тапсырылған өтінімдердің ішінен жеңімпазды анықтап, жерді жалға
беру құқығын табыстау жөнінде шешім шығарады. Жер иеленушіге жалға
алу құқығын ресми тіркеу үшін жер учаскесіне жасақталған жер актісі мен
тіркеуге қажетті құжаттар табысталады. Қазақстан Республикасының
азаматтарына шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін жалға берілетін

жер учаскелері уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы 10 жылдан
49 жылға дейінгі мерзімге беріледі.

Мемлекет, уақытша өтеулi пайдалануға (жалға) берген жер учаскелерi
үшiн жер учаскелерiн пайдалану төлемақысын алады.

Жер учаскелерiн пайдалану төлемақысын есептеу және бюджеттiң
кiрiсiне төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес
айқындалады.

Жер салығы салынатын жер учаскелері қожалықтарға жердің
кадастрлық бағалау құны негізінде есептеледі. Өңірлік билік органдары жер
салығының кейбір санаттары бойынша төлем құнын белгілеуге құқылы.

Шаруа (фермер) қожалығын жалға алу үшін жер учаскесі бар азаматқа:
жерді оны беру шарттарына сәйкес пайдалануға; жалдау шартына сәйкес
белгіленген тәртіпте және жер учаскесінде, шымтезекте, орман
алқаптарында, су қоймаларында, тұщы жерасты суларында, сондай-ақ жердің
басқа да пайдалы қасиеттерінде минералды емес пайдалы қазбаларды
пайдалануға; жалдау шартына сәйкес және жер иесінің келісімімен тұрғын
үй, өндірістік, тұрмыстық және басқа ғимараттар мен құрылыстарды салуға;
ұзақ мерзімді жалға беру кезінде жер учаскесін немесе оның бір бөлігін
уақытша пайдалануға; жалға берушінің бастамасы бойынша келісім-шарт
мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, оның ішінде мемлекеттік және
қоғамдық қажеттіліктер үшін жер учаскелері алынған кезде шығындардың,
соның ішінде жоғалған кірістердің орнын толтыру мақсатында беріледі.

Шаруа (фермерлік) қожалығын жүргізу үшін жер учаскесінің иесі өмір
бойына мұра болып табылатын иелікке немесе мүлікке, соның ішінде жалға
алуға, өзінің егінін, дақылдары мен екпелерін отырғызуға, ауылшаруашылық
өнімдерін және оны сатудан түскен кірістерге иелік етуге құқылы. Егін
егумен және отырғызумен жер учаскесін жаңа иесіне берген жағдайда, егін
оның меншігіне айналады, егер тараптар басқаша уағдаласпаса, егін егу,
отырғызу бойынша күтіп ұстаудың нақты шығындары өтеледі.

Ғимараттарды, көпжылдық екпелерді немесе басқа учаскеге
ауыстыруға болмайтын басқа заттарды шаруа (фермер) қожалығы бұрынғы
меншік иесіне қалдық құны бойынша өтейді (егер тараптар басқаша
келіспесе). Осыдан кейін бұл объектілер шаруа (фермер) қожалығының
меншігіне айналады.

Шаруа (фермер) қожалығын жүргізу үшін жер учаскесі бар азамат:
белгіленген мақсатқа сәйкес жерді тиімді пайдалану, оның құнарлылығын
арттыру, жерді қорғау бойынша бірқатар шараларды жүзеге асыру және
шаруашылық қызметтің нәтижесінде аумақтағы экологиялық тозудың алдын
алу; жер салығы мен жалдау ақысын уақтылы төлеу;  басқа меншік иелерінің,
жер иелерінің, жалға алушылардың құқықтарын бұзбауға; жердің жай-күйі
және пайдалану туралы заңмен белгіленген ақпаратты, сондай-ақ жер
кадастрын жүргізуге қажетті ақпаратты уақтылы ұсынуға; жер
құнарлығының төмендеуіне байланысты жер пайдаланушының келтірген
залалын белгіленген тәртіппен өтеу.

Осы міндеттемелер бұзылған жағдайда шаруа (фермер) қожалығының
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басшысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауап береді.
Меншік иесінің жер учаскесіне немесе оның бір бөлігіне құқығы келесі

жағдайларда тоқтатылады: иесінің қайтыс болуы; жерді берілген мақсаты
бойынша пайдаланбау; басқа мақсаттарда, сондай-ақ жердің бүлінуіне әкеп
соқтырған кезде; жер төлемін жүйелі түрде төлемеген жағдайда; иеліктен
шығару (мемлекетке сату), қайта сатып алу (оның ішінде мемлекеттік және
қоғамдық қажеттіліктер үшін); Қазақстан Республикасының заңнамасында
қарастырылған жағдайларда тәркілеу.

Жер учаскесін бөлуге және жерге мемлекеттік актіні рәсімдеуге
жұмсалатын шығындар, жерге орналастыру жұмыстары жер
пайдаланушының дербес тапсырыс беруіне байланысты өз есебінен жүзеге
асырылады. Шаруа (фермерлік қожалық) мұрагерлік мерзімге иелік ету, жер
учаскесіне меншік құқығы немесе жер учаскесін жалдау шартына қол қою
туралы мемлекеттік акт шығып, бұл жөнінде әділет органдарында құжаттары
ресми тіркелгеннен кейін құрылды деп саналады[3,4].

Тіркеуден өткеннен кейін шаруа (фермер) қожалығы заңды тұлға
мәртебесіне ие болады: ол ағымдағы шотты және басқа шоттарды ашады,
соның ішінде банк мекемесінде валютаны алады, мөр алады, басқа
кәсіпорындармен, ұйымдармен, мекемелермен және азаматтармен іскерлік
қатынастарға түседі. Аймақтың экономикалық және әлеуметтік даму
бағдарламаларын жасауда тәуелсіз өндіруші болып саналады.

Аудандық жер қатынастары саласындағы атқарушы органда әр шаруа
(фермер) қожалығы бойынша мұрағаттық құжаттамалар жинақталып, есебі
жүргізіледі, ал ауылдық әкімшіліктің шаруашылық кітабына қажетті
мағлұматтар енгізіледі.

Шаруа (фермер) қожалығының ұйымдық-экономикалық құрылымының
жобасын негіздеу кезінде, ең алдымен, ақшалай кірістер мен кірістердің
мөлшерін, экономика көлемін, отбасының еңбек әлеуетін, жерді пайдалану
немесе пайдалану аумағын, құрал-жабдықтар көлемін, жұмыс істейтін және
өнімді мал, өндіріс технологиясын анықтайтын факторлар жүйесін ескеру
қажет. Ферма көлемін анықтауда әртүрлі тәсілдер бар.

1) дәстүрлі тәсіл әдетте пайдаланылады: отбасының еңбек
ресурстарына және мал мен малдың өнімділігіне, жер көлеміне, нақты
дақылдардың егіс алаңына, олардың түсімділік деңгейіне, өсімдік және мал
шаруашылығы өнімдерін өндіруге жұмсалатын шығындар, шығынды
ақшалай түрде есептеген кездегі кірістер мен өндіріс тиімділігі.

2) Кеңес Одағының экономист ғалымы, шаруа зерттеулерінің негізін
қалаушы А.В. Чаянов ферма көлемін анықтаудың ең маңызды үш бөлімін
анықтайды: ауылшаруашылық дақылдарының және мал шаруашылығы
өнімдерінің рентабельділігі туралы ақпарат негізінде экономика бағытын
таңдау; жекелеген өндірістерді ұйымдастыру және көмекші есептеулер,
олардың көмегімен экономиканың барлық салалары анықталады және
түзетіледі; тексеру балансы. Бұл тәсілдің мәні - фермер үшін жоғары өмір
сүру деңгейіне, отбасының өзін-өзі пайдалануының оңтайлы деңгейіне және
бизнестің болашақ перспективаларына кепілдік беретін табыс деңгейінің
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басшысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауап береді.
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негіздемесі. Сондықтан, кірісті көбейтуге болатын, өндірістің көлемі мен
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деңгейін анықтаңыз. Бұл сұрақтың тұжырымдалуы нарықта экономиканың
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табыс әкелетін бәсекеге қабілетті кәсіпорын құруға мүмкіндік береді.

Сондықтан, дәл осыдан, біз шаруа (фермер) қожалықтарының көлемін
оңтайландыру туралы шешім қабылдаған кезде кірісуіміз керек. Фермердің
жылдық табысы болуы керек. Келесі мәселелерді шешу үшін кіріс мөлшері
жеткілікті болуы керек дегенді негізге алу керек: отбасының тұтынушылық
қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыру; сақтандыру қорының болуы
(әсіресе тұрақсыз экономикалық жағдайда); кеңейтілген көбеюді жүзеге
асыру; жинақтай білуі.

Осыған сүйене отырып, фермер негізінен физологиялық нормалардан
төмен деңгейде тамақтану қажеттіліктерін, ұзақ мерзімді және күнделікті
тұрмыстық тауарлардың қажеттілік заттарын, сондай-ақ тұрмыстық және
мәдени қажеттіліктерді төлеу мүмкіндігін қанағаттандыруға мүмкіндік
беретін ең төменгі күнкөріс минимумын қабылдауы керек. Ол жалғыз және
отбасы үшін есептелуі керек. Соңғы жағдайда отбасының мөлшері мен
жасын және жыныстық құрамын ескереді. Екі мүмкін көрсеткіш бар: ең
төменгі күнкөріс деңгейі (ТКД) және ең төменгі табыс бюджеті (ТТБ).

Ең төменгі күнкөріс деңгейінің бюджеті отбасының ең төменгі
тұтынушылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін
материалдық тауарлар мен қызметтердің жиынтығын қамтиды.

Табыстың ең төменгі бюджеті отбасының белгілі бір кірісін
қамтамасыз ететін және өмір сүру минимумының бюджетімен
салыстырғанда қажеттіліктерді қанағаттандырудың неғұрлым жоғары (20-
25%) деңгейін қамтамасыз ететін тауарлар мен қызметтердің кең және
сапалы ассортиментін қамтиды.

Тауарлар бағасының едәуір өзгеруімен өмір сүру құны күрт өсіп,
сәйкесінше жеке тұтынуға жұмсалатын қаражат мөлшері арта түсетінін
ескеру қажет. Фермер болашақта жоғары табыс алу және отбасының әл-
ауқатын жақсарту үшін өндірісті кеңейту мақсатында жеке тұтынуды белгілі
бір деңгейде уақытша шектеуге шешім қабылдай алады. Бірақ бұл жерде
белгілі бір қауіптер болуы мүмкін. Бұл: нарықтық жағдайдың нашарлауы;
өндіріс құралдары бағасының өсуі; егер несие бұрын пайдаланылған болса,
пайыздық мөлшерлеменің өсуі, егер бұл жағдайда кірістілік азаятын болса,
қаржылық жағдайды едәуір қиындатады; отбасының шамадан тыс
тұтынуы, әдетте, оның күші мен еңбекке деген қызығушылығын едәуір
төмендетеді, нәтижесінде отбасының өзін-өзі қанау шарасы бұзылады.
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Осыдан кейін әлеуметтік сақтандыру қорына төленетін жарналардың,
әрі қарай сақтандыру қорының мөлшері анықталады. Оның құнын фермердің
өзі белгілейді. Бұл қорға жеке тұтыну үшін пайдаланылатын кіріс сомасының
50% -ы аударылады. Фермер әлеуметтік қорға және зейнетақы қорларына
осы қордан төлей алады.

Келесі кезеңде нақты өнімдер өндірісі туралы шешім қабылдау арқылы
табыс табу мүмкіндігі анықталады. Бұл жағдайда өндірістің табиғи және
экономикалық факторларына сүйену керек. Осы факторлардың алуан
түрлерінің ішінде экономиканың негізгі айқындаушы құрылымы болып оның
нарықтық жағдайлары мен сыйымдылығын, сондай-ақ нарықтың өзін
ұйымдастыру формасын ескере отырып, экономиканың нарықпен
байланысының дәрежесі мен сипаты анықталады. Көбінесе, өте қарқынды
жұмыс, егер ол нашар құнарлы топырақтарға қолданылса және төмен
нарықтық жағдайда қолданылса, өте төмен табыс әкеледі немесе керісінше.

Сондықтан фермер өндіруге арналған өнімдерге экономикалық баға
беруі керек. Осы мақсатта өнімділік, еңбек өнімділігі, өзіндік құн туралы
мәліметтер алынады, сонымен бірге 1 га, 1 бас, өнімнің 1 центнері және 1
адамға/сағаттан алынған барлық кіріс алынады. Әртүрлі өнімнің
пайдалылығын есептеу негізінде фермер 1 га, 1 адам/сағат және 1 теңге үшін
ең көп табыс беретін нәрсені таңдайды. Сонымен қатар, ол техникалық,
технологиялық және ауылшаруашылық себептерге байланысты өндірістің
ажырамас элементі не екенін анықтайды.

Бірақ рентабельділікті есептеу үшін өндірістің мүмкін көлеміне егжей-
тегжейлі талдау жүргізу, әр саланың даму шығындарын бағалау, максималды
пайдаға негізделген шығындар мен нәтижелер арақатынасын анықтау,
баламалы салалардың ресурстарды пайдалану мен таратуға әсерін анықтау
қажет.

Фермер кіріс пен өндіріс көлемін негіздей отырып, содан кейін
шығындарды, олардың өтелуін талдауға кірісуі қажет. Өнімнің өндірісіндегі
өзгеруіне байланысты барлық шығындарды тұрақты және өзгермелі деп
бөлуге болады.

Тұрақты шығындарға амортизация, техникалық қызмет көрсету, электр
энергиясы, сумен жабдықтау, құны төмен жабдық, жанармай, жалдау,
сақтандыру кіреді. Бұл шығындар негізінен тұрақты болып табылады және
өндіріс көлемінің өсуімен бір бірлікке немесе теңгеге азаяды. Алайда, әр
шығынға арналған шығындар деңгейі өнім құнының едәуір бөлігін
анықтайды.

Өзгермелі шығындарға: жалақы, жем, тұқым, тыңайтқыштар,
автокөлік құралдары, ветеринарлық дәрі-дәрмектер, тракторлар мен
комбайндарды пайдалану шығындары кіреді. Айнымалы шығындардың
өзгеруі өнімнің, өндіріс шығындарының және оның пайдасының өзгеруіне
тікелей әсер етеді. Инфляция болмаған кезде өндіріс шығындарының
төмендеуі және сатылым бағасының тұрақты болуы экономиканың
кірістілігін арттырудың маңызды факторы болып табылады.

Фермер шығындардың өзгеруін мұқият қадағалап, оларды стандарттар
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Келесі кезеңде нақты өнімдер өндірісі туралы шешім қабылдау арқылы
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беруі керек. Осы мақсатта өнімділік, еңбек өнімділігі, өзіндік құн туралы
мәліметтер алынады, сонымен бірге 1 га, 1 бас, өнімнің 1 центнері және 1
адамға/сағаттан алынған барлық кіріс алынады. Әртүрлі өнімнің
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Бірақ рентабельділікті есептеу үшін өндірістің мүмкін көлеміне егжей-
тегжейлі талдау жүргізу, әр саланың даму шығындарын бағалау, максималды
пайдаға негізделген шығындар мен нәтижелер арақатынасын анықтау,
баламалы салалардың ресурстарды пайдалану мен таратуға әсерін анықтау
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Фермер кіріс пен өндіріс көлемін негіздей отырып, содан кейін
шығындарды, олардың өтелуін талдауға кірісуі қажет. Өнімнің өндірісіндегі
өзгеруіне байланысты барлық шығындарды тұрақты және өзгермелі деп
бөлуге болады.
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сақтандыру кіреді. Бұл шығындар негізінен тұрақты болып табылады және
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негізінде жоспарлап, олардың нақты құнын қадағалап отыруы керек.
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ауыспалы өндірістік шығындарды анықтай алады. Белгіленген және
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байланысты ет пен сүт бағасы төмендеуі мүмкін.

Сонымен қатар, нарықты ұйымдастырудың өзін ескеру қажет:
жергілікті, аймақтық, федералды. Сонымен, егер тауар жергілікті нарықтың
объектісі болса, онда бағаның және кірістің ауытқуы тығыз байланысты және
өнімділіктің ауытқуына қарама-қарсы. Егер федералды нарықтың өнімі,
мысалы, бидай болса, онда бұл жерде жергілікті бағалар жергілікті
дақылдарға мүлдем қатысы жоқ жалпы дақылмен анықталады.

Демек, белгілі бір аумақтағы кірістіліктің ауытқуы бағаның
құбылуымен, сәйкесінше, кірістің өзгеруімен сәйкес келмеуі мүмкін.
Сондықтан нарықтық жағдайлардың өзгеруінің әсерінен салыстырмалы
түрдегі шығындар мен өнімнің пайдалылығы айтарлықтай өзгеруі мүмкін.

Екінші жағынан, өндірістік ресурстар шектеулі болған жағдайда,
өнімнің бір түрін өндірудің кеңеюі басқа өнім түрін өндіруді азайту арқылы
ғана мүмкін болатындығын ескеру қажет. Сондықтан максималды пайда
жағдайынан әр түрлі өнім өндіруге арналған ресурстарды бөлу қажеттілігі
туындайды.

Егер фермада 25000 теңге мөлшерінде жем ресурстары болса, олардың
қайтарымы кем дегенде 1 теңге болуы керек болса, онда ресурстарды
келесідей бөлуге болады: бірінші және екінші бес мыңды ет өндірісіне салу
керек; үшінші және төртінші - сүт өндірісінде және бесінші - ет өндірісінде.
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Сонымен қатар, отбасының еңбек әлеуетін анықтау қажет. Оны
бірнеше жолмен есептеуге болады:

1) шаруа қожалығының барлық мүшелері мен жұмыс істейтін
жұмысшыларды орташа жылдық санға ауыстыру және осы шаманы бір
орташа жылдық жұмысшының жұмыс уақытының мүмкін қорына көбейту
арқылы (1960 сағат);

2) отбасының әрбір мүшесіне ай сайынғы жұмыс күндері мен жұмыс
күнінің ұзақтығын, олардың жалпы құнын табуға тікелей шот-фактура
арқылы;

3) отбасы мүшелерін жынысына және жасына байланысты еңбекке
қабілетті бірліктерге беру және олардың құнын жұмыс уақытына сағатына
көбейту арқылы.

Отбасының еңбек потенциалы мен экономика бағытын білу, сонымен
қатар механикаландыру мен өнімділіктің болжамды деңгейі, мал басы мен
жер көлемі есептеледі. Шаруа (фермер) қожалығының аумағының нақты
параметрлері өндірілетін өнімнің көлеміне, олардың мақсатына,
мамандандырылуына, тұрғын және өндірістік аймақтар құрылымдарының
жеке топтары арасындағы қажетті қашықтыққа, өртке қарсы және
санитарлық талаптарға байланысты. Өз кезегінде, шаруа қожалықтары,
олардың мамандандырылуы, мөлшері, меншікке және пайдалануға берілген
жердің көлеміне байланысты. Ауылшаруашылық жерлерінің жеткілікті
мөлшерінсіз барлық шаруа қожалықтарын жүргізу мүмкін емес.

Жеке меншікке қажетті жер учаскесін алу үшін мүдделі жер
пайдаланушылардың өтініші және жергілікті әкімшіліктің шешімі бойынша
жерді шаруашылық жүргізу жүзеге асырылады. Жерге орналастыруды
мемлекеттік жерге орналастыру органдары жүзеге асырады.

Жерге орналастыру процесі дайындық жұмыстарынан, шаруашылық
аралық жерге орналастыру жобасын жасаудан, жобаны қарап, мақұлдаудан,
жобаны заттай нысанда (елді-мекенге) беру, жерді иелену және пайдалану
құқығына мемлекеттік акт жасау және шығарудан тұрады. Жерге
орналастыру жобасының құрамы мен мазмұны жаңа құрылысты жоспарлау
немесе қолданыстағы жер пайдалануды ретке келтіру міндеттері негізінде
анықталады және келесі мәселелерді қамтиды: жерді пайдалану көлемін
белгілеу; ауылшаруашылық учаскелерін (жаңа жер пайдалануды
қалыптастыру кезінде), мал фермаларын, жолдарды және т.б. орналастыру;
жер пайдалану шекараларын бөлу; қалыптасқан және модификацияланған
жер пайдалану үшін берілген жер учаскесінің көлемімен анықтама жасау.

Шаруашылықтардың жер пайдалану мөлшері қолданыстағы ережеге
сәйкес (жер учаскесін бөлу және жер учаскесіне иелік ету құқығына
мемлекеттік акт беру немесе жер учаскесін жалға беру туралы шарт жасасу),
мамандандыруға немесе ауылшаруашылық өндірісінің жоспарланған
көлеміне, қолма-қол еңбекке, материалдық ресурстарға және т.б. сәйкес
бекітіледі.

Бұл жағдайда келесі талаптар ескеріледі:
1) әр түрлі ауыспалы егістер мен жерлер жүйесінде әр түрлі сападағы
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белгілеу; ауылшаруашылық учаскелерін (жаңа жер пайдалануды
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принциптері:

- жер учаскесіне жеке меншік, мұрагерлікке уақытша жер пайдалану
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туындаған жағдайда жұмысқа тарту (қазіргі шектеулер болған жағдайда); -
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- экономикалық қызметтің нәтижелері үшін толық экономикалық
жауапкершілік;

- басқа шаруа қожалықтарымен, кооперативтермен және мемлекеттік
кәсіпорындармен ынтымақтастық орнату.

Шаруа (фермер) қожалығы өз мүдделерін ескере отырып өндірістік
бағдарламаны дербес әзірлейді. Ол жетекші қызмет түрлерін
(ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, өңдеу және сату) сақтай отырып,
қолданыстағы заңмен тыйым салынбаған кез келген қызмет түрімен
айналыса алады, сондай-ақ мемлекеттік тапсырысты өз еркімен қабылдай
алады.

Шаруа (фермер) қожалығы ерікті түрде кооперативтерге, қоғамдарға,
одақтарға, ассоциацияларға және басқаларға біріге алады, кооператив,
акционерлік және басқа ұйымдардың қызметіне қатысады және тиісті кіріс
алады. Сондай-ақ, ол кез-келген ұйымнан өз қалауы бойынша шығуы мүмкін.
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Сонымен қатар, ол заттай немесе ақшалай түрде алатын мүліктің бір бөлігіне
құқылы.

Шаруа (фермер) шаруашылығының қызметі негізінен экономика
мүшелерінің жеке еңбегіне негізделген. Сонымен қатар, еңбек шарты
бойынша өндірістік қажеттілік туындаған жағдайда басқа адамдар шаруа
(фермер) қожалығындағы жұмыстарды орындауға тартылуы мүмкін.
Шаруашылық мүшелеріне де, тартымды адамдарға да әлеуметтік сақтандыру
және әлеуметтік қамсыздандыру саласында бірдей құқықтар беріледі.

Фермадағы жұмыс уақыты, егер ол әлеуметтік сақтандыру төлемдерін
жасаған болса, тұрақты қызмет көрсетудің жалпы санына есептеледі.

Шаруа (фермер) қожалығы өз өнімін ішкі және сыртқы нарықта кез-
келген бағамен дербес пайдаланады және сатады, ауылшаруашылық
өнімдерін және басқа ауылшаруашылық өнімдерін сатып алу, өңдеу және
кез-келген басқа кәсіпорындар мен ұйымдарға, сондай-ақ дүкендерге немесе
базарға сатуға құқылы. Экономика үшін өнімнің, санитарлық талаптардың
және басқа параметрлердің қолданыстағы стандарттарына сәйкестігі міндетті
болып табылады.

Шаруа (фермерлік) қожалығы - бұл агроөнеркәсіптік салада
кооперативті, мемлекеттік және басқа да фермерлік формалармен
басқарудың тең және дербес түрі. Ол өз қызметінің бағыттарын, өндіріс
құрылымы мен көлемін, өнімді өткізу арналарын дербес анықтайды,
бірлескен қызмет үшін серіктестерді таңдайды және өндіріс процесін
ұйымдастырады. Мемлекетпен, кооперативпен және басқа ұйымдармен,
кәсіпорындармен, жекелеген азаматтармен экономикалық қатынастарды
шарттар негізінде, қолма-қол және қолма-қол ақшасыз есеп айырысулармен
сауда операцияларын жүргізу, белгіленген салықтарды, бюджетке,
әлеуметтік сақтандыру қорына төлемдер жасау және т.б. негізінде жүзеге
асырады.

Шаруа (фермерлік) шаруашылығы тракторларды, жүк машиналарын,
басқа ауылшаруашылық техникаларын, құрылыс материалдарын,
жабдықтарды, шикізаттарды, тыңайтқыштарды және басқа да негізгі және
материалдық айналым капиталын сатып алуға (ауыстыруға, жалдауға, жалға
алуға, жалға алуға) құқылы. Шаруа (фермер) қожалықтарына сатылатын
тауарларға, кез келген өндіріс құралдарына бағалар мемлекеттік және
кооперативті ауылшаруашылық кәсіпорындары үшін белгіленген бағадан
аспауы керек.

Шаруа (фермер) қожалығы банк мекемелерінен ұзақ мерзімді және
қысқа мерзімді несие алуға құқылы. Бұл ретте банктік сыйақы
мөлшерлемелері маргиналды мөлшерден аспауы керек және кооператив
ұйымдары онымен жасалған шартқа сәйкес шаруа (фермер) қожалықтарына
несие беруге құқылы.

Шаруашылықтың ақшасы тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді)
сатудан, қарыздардан, бюджеттен қаражат бөлуден, қайырымдылықтардан
және басқа да қаржылық операциялардан түскен қаражаттан құралады.
Шаруа (фермер) қожалығының өз қызметінен алған ақшалай түсімдері,
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Шаруа (фермер) қожалығының өз қызметінен алған ақшалай түсімдері,

сондай-ақ шаруашылықтың басқа ақшалай түсімдері ағымдағы материалдық
шығындарды өтеуге, өндірісті кеңейтуге, қаржылық резерв құруға, тиісті
салықтар мен төлемдерді төлеуге, жеке тұтынуға (еңбек ақы төлеуге)
қолданылады.

Шаруа (фермер) қожалығы жалға алынған және меншікті өндіріс
құралдарын, сондай-ақ көпжылдық дақылдарын, көпжылдық екпелерді,
дайындалған өнімдерді, шикізаттарды, материалдарды және т.б. ерікті
сақтандыруды жүзеге асыра алады. Ауыл шаруашылығы техникасы істен
шыққан немесе бұзылған жағдайда және ауылшаруашылық кәсіпорындары
мен жалға алушылардың мүліктік сақтандыру бойынша қолданыстағы
заңнамада және шарттарда белгіленген тәртіппен сақтандыру өтемін алуға
құқылы.

Мемлекет шаруа (фермер) қожалықтарының жер ресурстарын басқару,
еңбекті қорғау, өрттен қорғау, мал ауруларымен, өсімдіктер аурулары мен
зиянкестерімен күрес саласындағы қызметін, табиғатты қорғау және салық
төлемдері туралы заңдардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

Шаруашылық мемлекеттік статистика органдары ұсынатын есептілікті
ұсынады, оның дұрыстығы үшін жауап береді[2].

Материалдық-техникалық базаның қалыптасуы. Шаруа (фермерлік)
шаруашылығындағы материалдық ресурстардың басым бөлігі бұл олардың
табиғи түрінде өндірістік негізгі құралдар ретінде, ал экономикалық (құндық)
нысанда - өндірістік емес негізгі құралдар ретінде жұмыс істейтін еңбек
құралдары.

Негізгі құралдарға көптеген еңбек құралдары жатады (құрал-
жабдықтар). Олардың арасында екі топ ерекшеленеді - өндірістік емес және
өндірістік.

Өндірістік емес негізгі құралдар өнім өндірумен тікелей байланысты
емес, бірақ тұтыну саласында қолданылады. Бұл тұрғын үй-коммуналдық
мақсаттарды білдіреді.

Өндірістік негізгі қорларға белгілі бір өнімді өсіру процесіне тікелей
қатысатындар жатады.

Өндірістің негізгі қорлары әртүрлі өнім түрлерін құруға қатысады.
Еңбек құралдарының бір бөлігі шаруа қожалығында болуы мүмкін
құрылыспен байланысты, әсіресе оның қалыптасу сатысында (жүк краны,
бетон араластырғыш, ағаш өңдейтін машина және т.б.), басқалары
ауылшаруашылық өндірісімен тікелей байланысты, оның кеңеюін
анықтайтын фактор болып табылады (тракторлар, автомобильдер, мал
шаруашылығы). Осыған байланысты өндірістік негізгі қорлар
ауылшаруашылық емес және ауылшаруашылық қорларына бөлінеді.
Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру процесіндегі мақсатқа, яғни
технологиялық негізге байланысты, 11 үлкейтілген топ ауылшаруашылық
мақсаттары үшін өндірілген негізгі қорлардың бөлшегі ретінде бөлінеді.
Олардың әрқайсысы өз кезегінде шамамен бірдей қызмет ету мерзімі,
пайдалану шарттары және басқа көрсеткіштері бар ұқсас негізгі құралдардан
тұратын кіші топтарға бөлінеді.
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1) Ғимараттар. Өсімдік шаруашылығында бұл топқа өнеркәсіп
өнімдеріне арналған қоймалар (астық, картоп, көкөністер, жемістер және
т.б.), ауылшаруашылық техникаларына арналған қоймалар және т.б. жатады.
Мал шаруашылығында өндіріс орындары (сиыр қоймалары, бұзау үйі, үй
жануарлары және т.б.), қоймалар мал өнімдеріне және т.б.

2) Нысандар. Өсімдік шаруашылығында бұл топқа силостар, сүрлемдер
траншеялары, жылыжайлар, толық емес жұмыс уақытында жұмыс істеуге
және өнімді сақтауға арналған платформалар мен жабық токтар,
ауылшаруашылық техникаларына арналған жабындар, суару, дренаж және
суару қондырғылары және т.б. жатқызылады. Мал шаруашылығында көңді
су қоймалары, су сорғылары, құдықтар, фермалардағы құдықтар және т.б.
Жалпы нысандарға шаруашылық ішіндегі жолдар, көпірлер және т.б. кіреді.

3) Тарату құрылғылары - су тарату желісі, электр желісі, телефон желісі
және басқа да тарату құрылғылары.

4) Машиналар мен жабдықтар. Бұл топқа электр машиналары мен
жабдықтары - тракторлар, электр станциялары, ішкі жану қозғалтқыштары
және жұмысшы машиналар мен жабдықтар - барлық өңдейтін машиналар
мен қондырғылар, егін егу және отырғызу машиналары, комбайндар және
басқа да жинау машиналары мен қондырғылары, дақылдарды тазарту және
кептіру машиналары, ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестерімен және
ауруларымен күресуге арналған жабдықтар, тыңайтқыштар, мелиорация
және т.б. Мал азығын дайындауға және жем таратуға, бөлмелерді көңден
тазартуға арналған машиналар, қой қырқуға арналған қондырғылар,
механикалық сауу машиналары, тоңазытқыштар, инкубаторлар және мал
шаруашылығында қолданылатын басқа да машиналар. Бұл топқа техникалық
қызмет кӛрсетуге арналған жөндеу жабдығы кіреді.

5) Көлік құралдары - негізгі құралдардың бұл тобы автомобильдердің
барлық түрлерін, ат арбалары, тракторлар және басқа тіркемелер,
автокөліктер және басқа да көлік құралдарын біріктіреді.

6) Өндірістік және тұрмыстық жабдықтар - бұл жұмыс кезінде
өндірістік операцияларды жеңілдетуге қызмет ететін өндірістік заттар,
еңбекті қорғау құралдары және т.б.

7) Жұмыс істейтін ірі қара - ересек жылқылар, өгіздер, түйелер және
ауылшаруашылық жұмыстарында, сондай-ақ міну және тасымалдау
мақсатында қолданылатын басқа да жануарлар түрлері.

8) Өнімді мал - барлық түрдегі ересек өнімді жануарлар.
9) Көпжылдық екпелер - жеміс, жидек, жүзім және басқа да

өнеркәсіптік маңызы бар екпелер.
10) Жерді абаттандыруға арналған күрделі салымдар (нысандарсыз).
11) Құралдар мен басқа да негізгі құралдар.
Салалық негізде ауылшаруашылығына арналған негізгі құралдар

өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және жалпы мақсатқа бөлінеді.
Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі құралдарының өсімдік және мал
шаруашылығы өнімдерін алу процесіне әсер ету дәрежесіне байланысты олар
екі топқа бөлінеді: белсенді және пассивті. Бірінші топтың тіркелген
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1) Ғимараттар. Өсімдік шаруашылығында бұл топқа өнеркәсіп
өнімдеріне арналған қоймалар (астық, картоп, көкөністер, жемістер және
т.б.), ауылшаруашылық техникаларына арналған қоймалар және т.б. жатады.
Мал шаруашылығында өндіріс орындары (сиыр қоймалары, бұзау үйі, үй
жануарлары және т.б.), қоймалар мал өнімдеріне және т.б.

2) Нысандар. Өсімдік шаруашылығында бұл топқа силостар, сүрлемдер
траншеялары, жылыжайлар, толық емес жұмыс уақытында жұмыс істеуге
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басқа да жинау машиналары мен қондырғылары, дақылдарды тазарту және
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5) Көлік құралдары - негізгі құралдардың бұл тобы автомобильдердің
барлық түрлерін, ат арбалары, тракторлар және басқа тіркемелер,
автокөліктер және басқа да көлік құралдарын біріктіреді.

6) Өндірістік және тұрмыстық жабдықтар - бұл жұмыс кезінде
өндірістік операцияларды жеңілдетуге қызмет ететін өндірістік заттар,
еңбекті қорғау құралдары және т.б.

7) Жұмыс істейтін ірі қара - ересек жылқылар, өгіздер, түйелер және
ауылшаруашылық жұмыстарында, сондай-ақ міну және тасымалдау
мақсатында қолданылатын басқа да жануарлар түрлері.

8) Өнімді мал - барлық түрдегі ересек өнімді жануарлар.
9) Көпжылдық екпелер - жеміс, жидек, жүзім және басқа да

өнеркәсіптік маңызы бар екпелер.
10) Жерді абаттандыруға арналған күрделі салымдар (нысандарсыз).
11) Құралдар мен басқа да негізгі құралдар.
Салалық негізде ауылшаруашылығына арналған негізгі құралдар

өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және жалпы мақсатқа бөлінеді.
Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі құралдарының өсімдік және мал
шаруашылығы өнімдерін алу процесіне әсер ету дәрежесіне байланысты олар
екі топқа бөлінеді: белсенді және пассивті. Бірінші топтың тіркелген

активтері өнім өндіруде белсенді рөл атқарады, өйткені олардың көмегімен
адам еңбек объектілеріне тікелей әсер етеді және өнімді алады. Бұған
машиналар мен жабдықтар, көлік құралдары, биологиялық еңбек құралдары
(өнімді және мал шаруашылығы, көпжылдық екпелер), жерді абаттандыруға
күрделі шығындар жатады. Негізгі құралдардың пассивті бөлігі еңбек
объектілеріне тікелей әсер етпейтін, бірақ өндіріс процесі үшін қажетті
жағдайларды қамтамасыз ететін, оны дайындап, аяқтайтын немесе жұмыс
күшін сақтау мен жылжытуға қызмет ететін осындай еңбек құралдарын
қамтиды. Бұл өндірістік ғимараттар мен құрылыстар, қоймалар, өндірістік
және тұрмыстық жабдықтар, тарату құрылғылары және т.б.

Шаруа (фермерлік) шаруашылығында негізгі құралдар физикалық және
ақшалай (құндылық) бірліктерде жазылады, өйткені негізгі құралдар өндіріс
процесінде бір уақытта белгілі бір негізгі құралдардың жиынтығы ретінде де,
құнның тасымалдаушысы ретінде де пайда болады. Табиғи индикаторлар
негізгі қорлардың сандық және сапалық құрамы, өндірістік мүмкіндіктері,
қызмет ету мерзімі туралы түсінік береді, еңбек құралдарының ақшалай
бағасы оларды қалыптастыруға жұмсалған инвестициялардың мөлшерін
көрсетеді, дайын өнімге берілетін амортизация мөлшерін анықтауға, өнімнің
өзіндік құнын есептеуге мүмкіндік береді. Негізгі құралдардың өндіріс
процесіне ұзақ мерзімді қатысуына, олардың біртіндеп тозуына, сондай-ақ
өндіріс жағдайларының өзгеруіне, демек, олардың бағасына байланысты.

Негізгі құралдарды бағалаудың екі түрі бар: толық бастапқы құны
бойынша; қалдық құны бойынша.

Негізгі құралдардың толық бастапқы құны оларды құрудың нақты
шығындарын, яғни машиналар мен жабдықтарды сатып алуды, оның ішінде
оларды фермаға жеткізуге көлік шығындарын, ғимараттар мен
құрылыстарды салу шығындарын, жабдықты сатып алу мен орнатуға кеткен
шығындарды, сондай-ақ көпжылдық екпелер және мал өсіру шығындарын
көрсетеді.

Негізгі құралдардың қалдық құны амортизация құнын алып тастағанда
олардың бастапқы құнына тең. Бұл амортизация құны бойынша бастапқы
құннан аз және оның өнімге берілмеген құнын сипаттайды.

Техникалық қызмет көрсету шығындары әдетте екіге бөлінеді: меншік
және пайдалану шығындары. Меншік шығындарына амортизация, салынған
капиталға пайыздар, салықтар, сақтандыру және үй-жайларды жабдықтау
кіреді. Бұл шығындар тұрақты және машиналарды пайдалану
қарқындылығына байланысты емес. Пайдалану шығындары машиналарды
пайдалану қарқындылығымен анықталады және жанар-жағармай
материалдарын, жөндеу және еңбек шығындарын қамтиды [1].

Шаруа (фермер) қожалығын құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету
процесінде маңызды таңдау болып машиналардың түрлері мен өлшемдерінің
орынды таңдауы табылады. Ірі машиналарды да, кішігірім машиналарды да
пайдалану кезінде өңделетін жердің бірлігіне жұмсалатын шығын аз өзгереді.
Мысалы, үлкен тракторлар бір сағатқа көп жанармай жұмсайды, сонымен
бірге көп жұмыс істейді: осы екі фактордың өзара өтемі айтарлықтай. Ірі
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машиналарға техникалық қызмет көрсету шығындары кішігірім
машиналарды пайдаланғанға қарағанда едәуір жоғары. Сондықтан экономика
үшін машиналардың оңтайлы мөлшерін таңдағанда екі қағида ескеріледі:
еңбекке байланысты шығындарды азайту немесе жұмысты орындау уақыты;
ірі жабдықты пайдаланумен қатар жүретін меншік құнының өсуі.

Ең тиімді нұсқа - машинаның көлемінде ерекшеленетін
артықшылықтар арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізу, яғни кішігірім
жабдықты иеленудің аз шығындары және үлкен механизмдерді пайдалану
кезінде жұмыс уақытының өсуі.

Егістік жұмыстарының уақтылы жүргізілуі шаруашылыққа белгілі бір
экономикалық әсер етуі мүмкін: себудің немесе жинаудың кідіруі
дақылдардың өнімділігін төмендетеді; оңтайлы уақытқа дейін және одан
кейінгі өнімділік өнім көлемінің де, оның сапасының да төмендеуіне
байланысты шығындарға әкелуі мүмкін. Сондықтан шағын учаскелерді 1
сағатта өңдейтін шағын машиналар қымбатырақ. Машинаның оңтайлы
мерзім ішінде операцияларды аяқтай алмауы осы машинаны пайдаланғаны
үшін қосымша ақы (шығын) ретінде қарастырылуы мүмкін.

Үлкен жабдық, әдетте, жер учаскесінің бірлігіне иелік ету және
пайдалану шығындарын арттырады. Алайда, егер біз жұмыс мерзімдерін
сақтамау салдарынан болған шығындарды ескеретін болсақ, онда ірі
машиналарды ұстау құны егін егу және жинау жөніндегі компаниялардың
талаптарын оңтайлы түрлеріне араластыруға байланысты азаяды. Егін
шығымдылығының өсуі кішігірім техниканың көмегімен қол жеткізілген
көрсеткіштерден асып түсті.

Ауыл шаруашылығының еңбек ресурстары- бұл адамға тән және
өндіріс процесінде қолдануға болатын физикалық және рухани қабілеттердің
жиынтығы, сондай-ақ ауылшаруашылық өндірісіне уақытша белсенді
қатыспайтын халықтың бөлігі. Бірақ белгілі бір жағдайларда қолдануға
болады. Мысалы, балалар мен зейнеткерлерді көктемгі-егіс науқаны
кезеңінде қосалқы жұмыстарда, шөп дайындау жөніндегі жазғы компанияда,
ауыл шаруашылығы дақылдарының астығын жинау жөніндегі күзгі науқанда
және қой шаруашылығындағы төлдеу компаниясында пайдалану. Ауыл
шаруашылығының еңбек ресурстарына еңбекке қабілетті 63 жасқа дейінгі ер
адамдар мен 58 жасқа дейінгі әйелдер адамдар кіреді:

Еңбек- бұл адамның үнемі өсіп келе жатқан қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін табиғат объектілерін өзгертуге және бейімдеуге
бағытталған мақсатты әрекеті. Бұл мүлдем объективті процесс. Өйткені, адам
басқа жануарлардан ерекшеленеді. Ауылшаруашылық өндірісіндегі еңбектің
өзіндік ерекшеліктері бар:

1. Ауыл шаруашылығында адамның практикалық қызметі тірі
организмдер- өсімдіктер мен жануарлармен байланысты.

2. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің тиімділігі оның
қарқындылығына, табиғи климаттық жағдайларға, жер учаскесінің сапасына
және кәсіпорынның орналасуына байланысты емес.

3. Ауыл шаруашылығындағы еңбек процесі маусымдық сипатқа ие, бұл
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машиналарға техникалық қызмет көрсету шығындары кішігірім
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жабдықты иеленудің аз шығындары және үлкен механизмдерді пайдалану
кезінде жұмыс уақытының өсуі.

Егістік жұмыстарының уақтылы жүргізілуі шаруашылыққа белгілі бір
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дақылдардың өнімділігін төмендетеді; оңтайлы уақытқа дейін және одан
кейінгі өнімділік өнім көлемінің де, оның сапасының да төмендеуіне
байланысты шығындарға әкелуі мүмкін. Сондықтан шағын учаскелерді 1
сағатта өңдейтін шағын машиналар қымбатырақ. Машинаның оңтайлы
мерзім ішінде операцияларды аяқтай алмауы осы машинаны пайдаланғаны
үшін қосымша ақы (шығын) ретінде қарастырылуы мүмкін.

Үлкен жабдық, әдетте, жер учаскесінің бірлігіне иелік ету және
пайдалану шығындарын арттырады. Алайда, егер біз жұмыс мерзімдерін
сақтамау салдарынан болған шығындарды ескеретін болсақ, онда ірі
машиналарды ұстау құны егін егу және жинау жөніндегі компаниялардың
талаптарын оңтайлы түрлеріне араластыруға байланысты азаяды. Егін
шығымдылығының өсуі кішігірім техниканың көмегімен қол жеткізілген
көрсеткіштерден асып түсті.

Ауыл шаруашылығының еңбек ресурстары- бұл адамға тән және
өндіріс процесінде қолдануға болатын физикалық және рухани қабілеттердің
жиынтығы, сондай-ақ ауылшаруашылық өндірісіне уақытша белсенді
қатыспайтын халықтың бөлігі. Бірақ белгілі бір жағдайларда қолдануға
болады. Мысалы, балалар мен зейнеткерлерді көктемгі-егіс науқаны
кезеңінде қосалқы жұмыстарда, шөп дайындау жөніндегі жазғы компанияда,
ауыл шаруашылығы дақылдарының астығын жинау жөніндегі күзгі науқанда
және қой шаруашылығындағы төлдеу компаниясында пайдалану. Ауыл
шаруашылығының еңбек ресурстарына еңбекке қабілетті 63 жасқа дейінгі ер
адамдар мен 58 жасқа дейінгі әйелдер адамдар кіреді:

Еңбек- бұл адамның үнемі өсіп келе жатқан қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін табиғат объектілерін өзгертуге және бейімдеуге
бағытталған мақсатты әрекеті. Бұл мүлдем объективті процесс. Өйткені, адам
басқа жануарлардан ерекшеленеді. Ауылшаруашылық өндірісіндегі еңбектің
өзіндік ерекшеліктері бар:

1. Ауыл шаруашылығында адамның практикалық қызметі тірі
организмдер- өсімдіктер мен жануарлармен байланысты.

2. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің тиімділігі оның
қарқындылығына, табиғи климаттық жағдайларға, жер учаскесінің сапасына
және кәсіпорынның орналасуына байланысты емес.

3. Ауыл шаруашылығындағы еңбек процесі маусымдық сипатқа ие, бұл

еңбек әлеуетін біркелкі пайдалануға ықпал етпейді.
4. Өсімдік шаруашылығы саласындағы өндіріс технологиясының

ерекшеліктері өндірістік процестерді механикаландыру және
автоматтандыруды қолдану мүмкіндігін шектейді.

5. Күн, жел және жаңбыр астында табиғи жағдайда көптеген өндірістік
процестерді жүзеге асыру өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы
қызметкерлеріне арнайы киім мен аяқ киім, сондай-ақ арнайы құрылғылар
сияқты қызмет көрсетудің қосымша шығындарын талап етеді.

6. Ауыл шаруашылығындағы еңбекті көп қажет ететін процестерді
әлсіз механикаландыру, әсіресе мал шаруашылығы саласында, өндіріс
мәдениетінің төмендігі, ауыл шаруашылығы еңбегінің тартымдылығын
төмендетеді (су құбыры, канализация, басқа да мәдени-тұрмыстық
мақсаттағы объектілер және т.б.).

7. Ауыл шаруашылығының басым көпшілігінің орналасуы сондай-ақ
олардың белгілі бір, кейде ауылдық елді мекендерден едәуір қашықтыққа
қашықтығы персоналдың сандық қатынасында ғана емес, сонымен қатар
оның сапалық сипаттамасында да қиындықтар туғызады.

Ауылдық кәсіпорынның еңбек ресурстарын тұрақты, маусымдық және
уақытша жұмысшылар құрайды. Тұрақты жұмысшылар-бұл белгіленген
мерзімсіз жұмысқа қабылданған адамдар. Маусымдық жұмысшылар –бұл 6
айдан аспайтын уақытқа жұмысқа қабылданған адамдар. Уақытша
жұмысшылар - бұл 2 айдан аспайтын уақытқа жұмысқа қабылданған
адамдар.

Еңбек өнімділігі- бұл маңызды экономикалық категория, белгілі бір
еңбектің (жұмыс күшінің) белгіленген уақыт бірлігінде белгілі бір мөлшерде
материалдық тауарлар шығару мүмкіндігі. Ауыл шаруашылығындағы еңбек
өнімділігін арттыру өзекті проблемалардың бірі болып табылады.

Тәжірибе мен өмір ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін ауыл
шаруашылығы өндірісіне озық тәжірибені енгізу мен тірі және өткен
(материалдандырылған) еңбек шығындарының қатынасы тірі еңбек
шығындарының азаюы және өткен еңбек шығындарының артуы жағына
өзгеретінін растайды. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге еңбек
процесінде жұмыс уақытының санымен (адам-сағат, адам-күн, ай, тоқсан,
жыл) өлшенетін әртүрлі қызметкерлердің еңбегі жұмсалады. Ауыл
шаруашылығы өндірісінің ерекшеліктеріне байланысты, мұнда кезең

өндіріс жұмысшылармен салыстырғанда ұзағырақ, ал негізгі
дақылдардың өнімі жылына бір рет жиналады, яғни, өндірістік циклдің
соңында еңбек өнімділігін өлшеу үшін халық шаруашылығының басқа
салаларының еңбек өнімділігінің көрсеткіштерінен ерекшеленетін
көрсеткіштер жүйесі қолданылады. Бір дақыл өсіру немесе малдың бір түрін
өсіру кезінде өнімнің бірнеше түрі шығады – негізгі, жанама және
конъюгация. Сонымен, астық өндірісінде негізгі өнім астық, ал жанама өнім
– сабан және т.б. Аралас өнім-зығыр шаруашылығында, талшық пен тұқым,
мал шаруашылығында-сүт пен төл және т. б.

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі еңбек өнімділігі негізгі өнім
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бойынша анықталады, ал жанама өнім негізгі азық құндылығына сәйкес.
Табиғи салмақ бірліктерінде оның сапасын ескере отырып, тек біртекті
өнімдерді бір-бірімен салыстыруға болады. Ол үшін өнім мөлшері
коэффициенттер бойынша белгілі бір негізге ауыстырылады. Мысалы, сүт-
негізгі май мөлшері (3,6% – бірақ басқаша болуы мүмкін, малдың тұқымына
байланысты), жартылай жұқа жүн және т. б. Еңбек өнімділігінің өсуі ауыл
шаруашылығының жалпы өнімінің өндірісін ұлғайтудың негізгі көзі болып
табылады. Бұл тірі еңбек шығындарының азаюына әкеледі, өндірістік
ауылшаруашылық өнімдерінің әр бірлігі үшін оны төлеу үшін шығындарды
азайтуға көмектеседі.

Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігінің факторлары өндіріс
процесінің негізі болғандықтан оларға өндіріс пайда болуы мүмкін
жағдайлар кіреді: - табиғи-климаттық жағдайлар топырақ құнарлылығы,
егіншілік және мал шаруашылығы мәдениеті; - ауыл шаруашылығы
кәсіпорнының экономикалық жағдайы; - оның өндіріс құралдарымен
техникалық жабдықталуы; - ғылым мен техниканың даму деңгейі; -
кәсіпорынның техникалық қарулану деңгейі; - қызметкерлердің біліктілігі
мен жауапкершілігінің деңгейі; - ауыл шаруашылығы дақылдары
түсімділігінің қол жеткізілген деңгейі, мал мен құстың өнімділігі; - саланың
құрылымы мен ұйымдастыру деңгейі; - жұмыс еңбегін материалдық және
моральдық ынталандыру деңгейі; -әр түрлі ұйымдық-шаруашылық
кәсіпорындарының құқықтық нысандары.

Еңбек өнімділігінің өсу факторларының тізімінен көрініп тұрғандай,
бұл үшін ауыл шаруашылығында шексіз мүмкіндіктер бар, бірақ негізгі
бағыттар болуы мүмкін: - жер алқаптарын тиімді пайдалану; - ауыл
шаруашылығы өндірісінің мамандануын, шоғырлануын және
шаруашылықаралық кооперациясын одан әрі тереңдету; - осы
кәсіпорындардың қормен қамтамасыз етілуінің өсуі; - осы өндіріс
жұмыскерлері еңбегінің қор қарусыздылығын арттыру; - өсімдік және мал
шаруашылығында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің ғылыми
негізделген және прогрессивті технологияларын енгізу; - ауыл шаруашылығы
өндірісін ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру; - мамандарды даярлау мен
біліктілігінің деңгейін арттыру және нарықтық қатынастардың талаптарына
сәйкес келетін басқарушы кадрлар; - ауыл шаруашылығы өндірісі
қызметкерлерінің еңбегін материалдық және моральдық ынталандырудың
рөлі мен маңыздылығын арттыру[1].

1.2. Ферма шаруашылығының экономикалық тиімділігі, оны
анықтау және көтеру.

Қазақстан Республикасында бірнеше жылдан бері ауылшаруашылық
кәсіпорындарын қайта құру жалғасуда. Бұл экономиканың аграрлық
секторын құрайтын қайта құрылған шаруашылықтардың саны мен мөлшерін,
сонымен қатар меншік және ресурстарды басқару мен басқару әдістерін
анықтайтын ауыл шаруашылығының құрылымына үлкен әсер етеді.
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бойынша анықталады, ал жанама өнім негізгі азық құндылығына сәйкес.
Табиғи салмақ бірліктерінде оның сапасын ескере отырып, тек біртекті
өнімдерді бір-бірімен салыстыруға болады. Ол үшін өнім мөлшері
коэффициенттер бойынша белгілі бір негізге ауыстырылады. Мысалы, сүт-
негізгі май мөлшері (3,6% – бірақ басқаша болуы мүмкін, малдың тұқымына
байланысты), жартылай жұқа жүн және т. б. Еңбек өнімділігінің өсуі ауыл
шаруашылығының жалпы өнімінің өндірісін ұлғайтудың негізгі көзі болып
табылады. Бұл тірі еңбек шығындарының азаюына әкеледі, өндірістік
ауылшаруашылық өнімдерінің әр бірлігі үшін оны төлеу үшін шығындарды
азайтуға көмектеседі.

Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігінің факторлары өндіріс
процесінің негізі болғандықтан оларға өндіріс пайда болуы мүмкін
жағдайлар кіреді: - табиғи-климаттық жағдайлар топырақ құнарлылығы,
егіншілік және мал шаруашылығы мәдениеті; - ауыл шаруашылығы
кәсіпорнының экономикалық жағдайы; - оның өндіріс құралдарымен
техникалық жабдықталуы; - ғылым мен техниканың даму деңгейі; -
кәсіпорынның техникалық қарулану деңгейі; - қызметкерлердің біліктілігі
мен жауапкершілігінің деңгейі; - ауыл шаруашылығы дақылдары
түсімділігінің қол жеткізілген деңгейі, мал мен құстың өнімділігі; - саланың
құрылымы мен ұйымдастыру деңгейі; - жұмыс еңбегін материалдық және
моральдық ынталандыру деңгейі; -әр түрлі ұйымдық-шаруашылық
кәсіпорындарының құқықтық нысандары.

Еңбек өнімділігінің өсу факторларының тізімінен көрініп тұрғандай,
бұл үшін ауыл шаруашылығында шексіз мүмкіндіктер бар, бірақ негізгі
бағыттар болуы мүмкін: - жер алқаптарын тиімді пайдалану; - ауыл
шаруашылығы өндірісінің мамандануын, шоғырлануын және
шаруашылықаралық кооперациясын одан әрі тереңдету; - осы
кәсіпорындардың қормен қамтамасыз етілуінің өсуі; - осы өндіріс
жұмыскерлері еңбегінің қор қарусыздылығын арттыру; - өсімдік және мал
шаруашылығында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің ғылыми
негізделген және прогрессивті технологияларын енгізу; - ауыл шаруашылығы
өндірісін ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру; - мамандарды даярлау мен
біліктілігінің деңгейін арттыру және нарықтық қатынастардың талаптарына
сәйкес келетін басқарушы кадрлар; - ауыл шаруашылығы өндірісі
қызметкерлерінің еңбегін материалдық және моральдық ынталандырудың
рөлі мен маңыздылығын арттыру[1].

1.2. Ферма шаруашылығының экономикалық тиімділігі, оны
анықтау және көтеру.

Қазақстан Республикасында бірнеше жылдан бері ауылшаруашылық
кәсіпорындарын қайта құру жалғасуда. Бұл экономиканың аграрлық
секторын құрайтын қайта құрылған шаруашылықтардың саны мен мөлшерін,
сонымен қатар меншік және ресурстарды басқару мен басқару әдістерін
анықтайтын ауыл шаруашылығының құрылымына үлкен әсер етеді.

Шаруа (фермер) шаруашылығының тиімділігі, экономика масштабын
тиімді кеңейту мүмкіндігі көбінесе фермердің өз қызметін сауатты және
негізделген ұйымдастыра алуына, қызметкерлердің міндеттерін саналы түрде
бөлу қабілетіне байланысты.

Экономика дамыған сайын меншік иесінің өзі (фермер) кәсіпкер
ретінде де, менеджер ретінде де өзгереді. Оның дайындығы мен білім
деңгейі, сондай-ақ экономикалық қызмет процесінде оған ие болуы керек
ақпарат көлемі өсуде. Өсіп келе жатқан дайындық тәуелсіз экономикаға
ықпал ететіні сөзсіз. Жұмыста «тиімді менеджмент» элементтерін пайдалану
ұсынылады. Олар адами және материалдық ресурстарды толығырақ
пайдалануға мүмкіндік береді. Бөлімшелердің қызметін нақты жоспарлаңыз.
Тәуекелдердің ықтималдығын азайтыңыз немесе тіптен болдырмаңыз.

Ауылшаруашылық технологиясының маңызды жетістігі - ақпаратты
жинау, талдау және беру. Компьютерлік технологияның қасиеттері ұсақ және
ірі шаруа (фермер) қожалықтарына пайда әкелуге мүмкіндік береді.

Технологияның дамуы ауылшаруашылық өндірісіндегі бәсекелестік
деңгейін арттырады. Жеңімпаздар - өз экономикаларын тиімді жүргізетіндер.

Шаруа (фермер) қожалығы қызметінің ерекшелігі оның қаржылық
жағдайы болып табылады. Көптеген үй шаруашылығында міндеттемелерін
өтеу үшін ақша жетіспейді. Мұндай шаруа қожалықтары үшін күрделі
қаржылық қиындықтар несие төлеуді немесе кейбір негізгі құралдарды
таратуды кешіктіріп қаржыландырудың жаңа көздерін іздеуді қажет етеді, ал
кейбіріне жағдайды жақсарту үшін шешуші шаралар қажет. Нақты егіншілік,
ақылды ферма, тыңайтқыштарды саралап енгізу, аграрлық дақылдардың
автоматтандырылған вегетациялық жүйелері, электронды қойшы және т. б.
сияқты қазіргі заманғы цифрлық технологияларды пайдалану ұсынылады.

Шаруа (фермер) қожалығын ашпас бұрын, кәсіпкер
ауылшаруашылығында өзінің келешегін байсалды түрде бағалауы керек. Бұл
бизнестің әр түрлі салаларында таңдау мүмкіндіктерін, оның нарықтық
жағдайларын, сонымен бірге ертеңгі шаруа (фермер) қанағаттандыратын
талаптарды білуді талап етеді. Кәсіпорынның бизнес-жоспары маңызды.
Өйткені онда кәсіпорын қызметінің барлық жақтары көрсетілген, тәуекелдер
мен қауіптер ескерілген, теріс сәттердің алдын алу шаралары көзделген.

Жаңадан бастаушы фермерлерге қойылатын талаптарды келесідей
анықтауға болады: бизнесті бастамас бұрын тиісті білім алу қажет; қарқынды
өндіріспен айналысуға; экономика көлемі өндіріс ауқымына сәйкес келуі
керек; негізгі капиталға қатысты қарыз сомасы өте төмен болуы керек;
Қорытындылай келе, шаруа (фермер) қожалығын ұйымдастыру мен қызметін
бастау үшін мыналарды атап өтуге болады: жеткілікті капитал мен
ресурстарға ие болуы; тәуекелдерді қабылдауға дайын болу және қабілеттілік;
ұйымдастырудың жоғары деңгейі және экономиканы басқару мүмкіндігі.
Соңғы жағдай әсіресе бастаушы фермерлер үшін өте маңызды. Шаруа
(фермер) қожалықтары алға қойылған мақсаттарға қол жеткізген кезде
экономикалық дағдылар нақты тірек болып табылады.

Шаруа (фермерлік) қожалықтағы өндірістің экономикалық тиімділігі
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өндірістік процестің тиімділігін, қол жеткізілген нәтижелер және өмір сүру
мен материалдық еңбек шығындарының арақатынасын, өндірістік
ресурстардың жетілу дәрежесі мен оларды пайдалану тиімділігін көрсетеді.
Әрбір шаруа (фермер) қожалығының алдында тұрған міндеттерді табысты
шешу оны өндірудің экономикалық тиімділігін арттыру негізінде ғана
мүмкін болады.

Шаруа (фермер) қожалығындағы өндірістің экономикалық тиімділігін
арттырудың объективті қажеттілігі үнемі әрекет ететін факторлардың
жиынтығымен және қоғамның қазіргі экономикалық даму кезеңіндегі
бірқатар ерекшеліктерімен байланысты. Бір жағынан, шаруа (фермерлік)
қожалықтарының тиімділігінің артуы азық-түлік пен шикізатқа нарықтың
қажеттілігінің үнемі артуымен, өнім сапасына қойылатын талаптардың
артуымен, өндіріс ресурстарының белгілі бір түрлерінің шектеулі өсуімен
және өндіріс факторларының өзіндік құнының өзгеруімен байланысты.
Екінші жағынан, қоғамның қазіргі даму кезеңінде шаруа (фермер)
қожалығының ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігін
арттыру мүмкіндіктері кеңеюде. Жинақталған экономикалық әлеует, ғылым
мен техниканың дамуы, шаруалардың белсенділігі, олардың тәжірибесі,
сондай-ақ нарықтық қатынастар жағдайында жоғары нәтижеге деген
қызығушылықтың артуы өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін өндіруді
ұлғайтуға, шығындарды азайтуға және пайдалылықты арттыруға мүмкіндік
береді.

Шаруа (фермер) қожалығындағы өндірістің экономикалық тиімділігі
экономикалық нәтиженің осы нәтижеге әкелген шығындарға қатынасы
арқылы сипатталады.

Шаруа (фермер) қожалығындағы өндірістің экономикалық тиімділігі
деңгейі ресурстардың экономикалық нәтижеге жететін бағасы туралы түсінік
береді. Шығындар неғұрлым тиімді (нәтиже) және соғұрлым аз болса,
өндірістің экономикалық тиімділігі соғұрлым жоғары болады және
керісінше.

Шаруа (фермерлік) қожалықтағы өндірістің экономикалық
тиімділігінің мәні оның өлшемдері мен көрсеткіштері арқылы көрініс табуы
мүмкін. Критерий дегеніміз анықтайтын атрибутты, бағалау өлшемін
білдіретін негізгі сапа, негізгі қасиет. Шаруа (фермерлік) қожалықтағы
өндірістің экономикалық тиімділігінің критерийі - бұл жоғары сапа мен
төмен шығындарды қамтамасыз ете отырып, жер учаскесінен
ауылшаруашылық өнімдерін шығару негізіндегі табыстылығы. Көрсетілген
критерий экономикадағы өндіріс мақсатына сәйкес келеді - пайда табу және
өсіп келе жатқан нарықтың қажеттіліктерін толық қанағаттандыру және оған
жету жолдарын анықтайды - өндіріс қарқындылығына және өндіріс
ресурстарын ұтымды пайдалануға негізделген өндірісті жүйелі түрде
кеңейту. Сонымен бірге, бұл өлшем ауыл шаруашылығы өндірісінің өзіндік
ерекшеліктерін, ең алдымен оның жер ресурстарымен тығыз байланысын
көрсетеді [2,3] .

Өсімдік шаруашылығының тиімділігін сипаттау үшін жалпы кіріс пен
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өндірістік процестің тиімділігін, қол жеткізілген нәтижелер және өмір сүру
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қожалығының ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігін
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таза кіріс ресурстарға, жер көлеміне, негізгі және айналым капиталын
тұтынатын еңбек шығындарына жатады. Саланың жай-күйін бағалаудан
басқа, бұл көрсеткіштер сонымен бірге тиімдірек дақылдарды таңдау үшін
негіз болып табылады.

Ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігі - шаруашылық жүргізуші
субъектінің ауыл шаруашылығындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің
тиімділігі, өнімділіктің, үнемділіктің, кірістіліктің және өнім сапасының
жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету мүмкіндігі.
Тиімділіктің бұл түрінің өлшемі- тірі және материалдандырылған еңбектің ең
аз шығындарымен ауылшаруашылық өнімдерін барынша алу.
Ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігі көрсеткіштер жүйесінің көмегімен
өлшенеді: еңбек өнімділігі, капиталдың өнімділігі, өзіндік құны,
рентабельділігі, дақылдардың өнімділігі және т. б.

Тиімділікті нәтиже мен осы нәтижеге шығындар арасындағы байланыс
ретінде анықтауға болады. Экономикалық тиімділік бүкіл әлеуметтік
өндірістің тиімділігін бағалау үшін қолданылады. Бүкіл халық шаруашылығы
тұрғысынан қоғамның барлық мүшелерінің қажеттіліктері осы шектеулі
ресурстармен неғұрлым толық қанағаттандырылған жағдай тиімді деп
саналады. Ұлттық экономикалық тиімділік көрсеткіштері тұтастай алғанда
бүкіл халық шаруашылығының мүдделері тұрғысынан, сондай-ақ жобаны
жүзеге асыруға қатысатын өңірлер (федерация субъектілері), салалар,
ұйымдар мен кәсіпорындар үшін жобаның тиімділігін көрсетеді.

Қазіргі жағдайда ауылшаруашылық кәсіпорнындағы өндіріс
тиімділігінің және оның мамандануының негізгі критерийі оның бірлігін
өндіруге ең аз еңбек және материалдық шығындармен жер учаскесінен
қоғамға қажетті ауылшаруашылық өнімдерінің ең көп мөлшерін алу
қажеттілігін білдіреді. Бұл критерийлер жерді өнімді пайдаланудағы ерекше
рөліне байланысты өнімді пайдаланудың маңыздылығын және тірі және
өткен материалдандырылған еңбек шығындарының тиімділігін арттыру
қажеттілігін көрсетеді. Тиімділіктің негізгі критерийі екі бағыттың өзіндік
үйлесімі болып табылады: шектеулі ресурстармен максималды өнім алу және
кепілдендірілген өндіріс көлемімен өндіріс бірлігінің өзіндік құнын азайту.

Өндіріс нәтижелерін шығындармен өлшеу үшін экономикалық
тиімділіктің келесі түрлері есептеледі: - халық шаруашылық тиімділігі; -
ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігі; - шаруашылықтардағы өндіріс
тиімділігі (колхоздар, совхоздар, акционерлік қоғамдар және т. б.); -
жекелеген салалардың тиімділігі (мал шаруашылығы, өсімдік
шаруашылығы)); - шаруашылықішілік бөлімшелердің (бригадалардың,
буындардың, фермалардың) тиімділігі); - жеке дақылдарды немесе өнімдерді
(астық, картоп, көкөніс, ет, сүт және т. б.) өндіру тиімділігі.); -іс-шаралардың
тиімділігі (мелиорация, химияландыру, ғылыми-техникалық прогресс).

Тиімділіктің барлық түрлері бір-бірімен тығыз байланысты. Жалпы
ауыл шаруашылығындағы түпкілікті экономикалық тиімділік барлық
ресурстарды ұтымды пайдалануға, үнемдеу мен үнемділік үшін жүйелі
күреске, өнімнің өзіндік құнын төмендетуге және еңбек өнімділігін
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арттыруға байланысты.
Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі- бұл мал шаруашылығы

және егіншілік қызметкерлерінің жұмыс уақытының бірлігіне шаққандағы
белгілі бір мөлшерде өнім өндіруге (немесе белгіленген сападағы белгілі бір
жұмыс көлемін орындауға) қабілеттілігін білдіретін экономикалық
категория.

Оның жекелеген түрлерін өндірудегі еңбек өнімділігін есептеуге
арналған ауылшаруашылық өнімдері табиғи бірліктерде, әдетте центнерлерде
ескеріледі. Салаларда (өсімдік шаруашылығында, мал шаруашылығында)
немесе жалпы ауыл шаруашылығы өндірісінде еңбек өнімділігін есептеу
кезінде заттай жинақтауға келмейтін әр текті өнім оны ақшалай бағалау
болып табылатын бірыңғай жалпылама өлшеуішпен ғана көрсетіледі. Осы
мақсаттар үшін ағымдағы, белгілі бір жылы қолданыстағы сатып алу және
салыстырмалы бағалар қолданылады. Бір типтегі мамандандырудағы
шаруашылықтардағы еңбек өнімділігін есептеу кезінде белгілі бір аймақ
шегінде ауыл шаруашылығының жалпы өнімін бағалау үшін ағымдағы сатып
алу бағалары қолданылады.

Рентабельділік - бұл экономикалық есептеу негізінде жұмыс істейтін
барлық кәсіпорындарға тән маңызды экономикалық категория. Бұл
кәсіпорынның кірістілігін білдіреді. Табыс - бұл оны өндіруге жұмсалған
шығындар өтелгеннен кейін қалған жалпы өнім құнының бөлігі.
Рентабельділік деңгейі (Р) пайданың өнімнің толық (коммерциялық) өзіндік
құнына пайыздық қатынасы ретінде есептеледі.

Бұл көрсеткіштер жалпы ауыл шаруашылығының тиімділігін
сипаттауда да, жекелеген өнім түрлері салаларының тиімділігінде де
қолданылады.

Ауылшаруашылық өндірісі өте ерекше және өнеркәсіптік өндірістің
басқа түрлерінен ерекшеленеді. Бұл бірқатар факторларға байланысты.
Олардың бірі- дифференциалды жалдау сияқты экономикалық құралдың
әрекеті, бұл ауылшаруашылық өнімдерінің өзіндік құнын және
агроөнеркәсіптік сектор кәсіпорындарының нәтижелерін анықтаудың
экономикалық маңыздылығын едәуір арттырады.

Өнімнің өзіндік құнын анықтауды келесідей тұжырымдауға болады:
ауылшаруашылық өнімдерінің өзіндік құны- бұл кәсіпорынның өнімді
өндіруге және сатуға ақшалай түрде көрсетілген ағымдағы шығындары.
Өндірістік - шаруашылық қызмет барысында бұл шығындар
ауылшаруашылық өнімдерін сатудан түскен түсім есебінен өтелуі керек және
сол арқылы өндіріс процесінің үздіксіздігін қамтамасыз етуі керек.

Ауыл шаруашылығының тиімділігі көбеюдің негізгі кезеңіне — өнім
өндіруге ғана емес, сонымен қатар бөлу, айырбастау, тұтыну сияқты
кезеңдердегі қызметтің тиімділігіне де байланысты. Экономикалық тиімділік
деңгейіне ауа — райы да әсер етеді, сондықтан оны анықтаудағы міндетті
сәттердің бірі-кем дегенде 3-5 жылдағы динамиканы көрсететін нақты
көрсеткіштерді талдау. Бұл ауыл шаруашылығының дамуындағы
тенденциялар мен заңдылықтарды объективті түрде анықтауға және белгілі
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категория.

Оның жекелеген түрлерін өндірудегі еңбек өнімділігін есептеуге
арналған ауылшаруашылық өнімдері табиғи бірліктерде, әдетте центнерлерде
ескеріледі. Салаларда (өсімдік шаруашылығында, мал шаруашылығында)
немесе жалпы ауыл шаруашылығы өндірісінде еңбек өнімділігін есептеу
кезінде заттай жинақтауға келмейтін әр текті өнім оны ақшалай бағалау
болып табылатын бірыңғай жалпылама өлшеуішпен ғана көрсетіледі. Осы
мақсаттар үшін ағымдағы, белгілі бір жылы қолданыстағы сатып алу және
салыстырмалы бағалар қолданылады. Бір типтегі мамандандырудағы
шаруашылықтардағы еңбек өнімділігін есептеу кезінде белгілі бір аймақ
шегінде ауыл шаруашылығының жалпы өнімін бағалау үшін ағымдағы сатып
алу бағалары қолданылады.

Рентабельділік - бұл экономикалық есептеу негізінде жұмыс істейтін
барлық кәсіпорындарға тән маңызды экономикалық категория. Бұл
кәсіпорынның кірістілігін білдіреді. Табыс - бұл оны өндіруге жұмсалған
шығындар өтелгеннен кейін қалған жалпы өнім құнының бөлігі.
Рентабельділік деңгейі (Р) пайданың өнімнің толық (коммерциялық) өзіндік
құнына пайыздық қатынасы ретінде есептеледі.

Бұл көрсеткіштер жалпы ауыл шаруашылығының тиімділігін
сипаттауда да, жекелеген өнім түрлері салаларының тиімділігінде де
қолданылады.

Ауылшаруашылық өндірісі өте ерекше және өнеркәсіптік өндірістің
басқа түрлерінен ерекшеленеді. Бұл бірқатар факторларға байланысты.
Олардың бірі- дифференциалды жалдау сияқты экономикалық құралдың
әрекеті, бұл ауылшаруашылық өнімдерінің өзіндік құнын және
агроөнеркәсіптік сектор кәсіпорындарының нәтижелерін анықтаудың
экономикалық маңыздылығын едәуір арттырады.

Өнімнің өзіндік құнын анықтауды келесідей тұжырымдауға болады:
ауылшаруашылық өнімдерінің өзіндік құны- бұл кәсіпорынның өнімді
өндіруге және сатуға ақшалай түрде көрсетілген ағымдағы шығындары.
Өндірістік - шаруашылық қызмет барысында бұл шығындар
ауылшаруашылық өнімдерін сатудан түскен түсім есебінен өтелуі керек және
сол арқылы өндіріс процесінің үздіксіздігін қамтамасыз етуі керек.

Ауыл шаруашылығының тиімділігі көбеюдің негізгі кезеңіне — өнім
өндіруге ғана емес, сонымен қатар бөлу, айырбастау, тұтыну сияқты
кезеңдердегі қызметтің тиімділігіне де байланысты. Экономикалық тиімділік
деңгейіне ауа — райы да әсер етеді, сондықтан оны анықтаудағы міндетті
сәттердің бірі-кем дегенде 3-5 жылдағы динамиканы көрсететін нақты
көрсеткіштерді талдау. Бұл ауыл шаруашылығының дамуындағы
тенденциялар мен заңдылықтарды объективті түрде анықтауға және белгілі

бір дәрежеде ауа-райының өндіріс нәтижесіне әсерін азайтуға мүмкіндік
береді.

Экономикалық тиімділік көрсеткіштерін екі жолмен есептеуге болады:
тиімділікті бөлшекпен көрсету, оның алымында әсерді (нәтижені) көрсету,
бөлгіште — ресурстар немесе шығындар; тиімділіктен оған қол жеткізуге
кететін шығындарды шегеру.

Ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігін анықтау үшін
тиімділікті өлшеудің әртүрлі сипатына да, экономикалық табиғаты бойынша
ерекшеленетін және әрқашан салыстыруға келмейтін өндірістік
ресурстардың әртүрлі түрлеріне де байланысты индикаторлар жүйесін
қолданған жөн.

Экономикалық тиімділік деңгейін сипаттайтын барлық көрсеткіштерді
екі топқа бөлуге болады. Бір топ қолданылған ресурстарды пайдалану
тиімділігін сипаттайды, екіншісі тұтынылған (ағымдағы өндірістік
шығындар). Бірінші топқа мыналар жатады: жер өнімділігі, капитал
өнімділігі, еңбек өнімділігі, ресурс өнімділігі және т.б., екінші топқа —
өзіндік құн, материал сыйымдылығы, еңбек сыйымдылығы, рентабельділік
деңгейі және т. б. зерттеу мақсаттары мен объектілеріне байланысты бір
уақытта бірінші және екінші топтың көрсеткіштері пайдаланылуы мүмкін.

Өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері жеке және
жалпылама болып бөлінеді. Жеке көрсеткіштер ресурстардың немесе
шығындардың жекелеген түрлерін пайдалану тиімділігін сипаттайды, ал
жалпылаушылар Ресурстық әлеуетті пайдаланудың экономикалық
тиімділігіне және барлық ағымдағы өндірістік шығындарға толық баға
береді. Ресурстарды қолдану тиімділігінің жеке көрсеткіштеріне жер
табыстылығы, қор қайтарымы және т.б., жалпылауға — ресурс қайтарымы;
шығындарды пайдаланудың жеке көрсеткіштеріне — өзіндік құн,
материалды қажетсіну, еңбекті қажетсіну, қорытындыларға — рентабельділік
деңгейі жатады.

Мал шаруашылығы - ауыл шаруашылығының маңызды саласы, оның
жалпы өнімінің жартысынан көбін береді. Ет, сүт, жұмыртқа халықтың
негізгі тамақ өнімдерін ұсынады және ақуыздың негізгі көзі болып табылады.
Мал шаруашылығы өсімдік шаруашылығы қалдықтарының тұтынушысы
болып табылады, ал өсімдік шаруашылығы өз кезегінде мал
шаруашылығының жанама өнімдерінің (органикалық тыңайтқыштардың)
тұтынушысы болып табылады.

Мал шаруашылығы саласының негізгі міндеттері: 1.өндірістік-
экономикалық: өсімдік шаруашылығының тауарлық өнімін неғұрлым құнды
өнім түрлеріне, ал азық – түлік мақсатына жарамсыз азық өндірісінің
тауарлық емес өнімін-жоғары бағалы тамақ өнімдеріне айналдыру;
кәсіпорынның тұрақты қызметкерлерінің жыл бойы біркелкі тиелуін
ұйымдастыру; өсімдік шаруашылығы саласын бағалы органикалық
тыңайтқыштармен қамтамасыз ету; қаржы-экономикалық: кәсіпорынның
қаржылық-экономикалық жағдайын және оның өтімділігін жыл ішінде
тұрақты түсім есебінен жақсарту; кәсіпорынның мал немесе құс
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шаруашылығында маңызды тұрақты резервтері болуы керек, өйткені оны
кез-келген уақытта көп шығынсыз сатуға болады.

Мал шаруашылығы салаларының экономикалық тиімділігі көбінесе
пайдаланылатын жануарлардың сапасына байланысты. Экономикалық
тұрғыдан алғанда, мал басын жаңартуды ұйымдастырудың екі нұсқасын
ажырату қажет: - өнімділіктің өзгермейтін деңгейінде;-ғылыми-техникалық
прогрестің жетістіктерінің интеграциясына байланысты өнімділіктің өсуін
ескере отырып. Өнімділіктің өзгермейтін деңгейінде жаңарту - жануарларды
сатып алу – бұл мал басын көбейтуді ұйымдастырудың ең қарапайым түрі.
Оның міндетті шарты- бұл өндірістің экономикалық тиімділігінің жеткілікті
деңгейіне мүмкіндік беретін бағамен белгілі бір мөлшерде, сапалы және
белгілі бір жастағы жануарларды уақтылы сатып алу мүмкіндігі.
Жануарларды сатып алу құс және шошқа өсіру салаларында жиі кездеседі.
Бұл жоғары өнімді тұқымдардың гибридті селекциясының дамуына және
шошқа мен құстың көбеюінің жоғары қарқындылығына байланысты.

Мал шаруашылығы салаларында жеке репродукция кең таралған. Мал
шаруашылығы кәсіпорындарының мамандандырылған нысандары, әдетте,
тек ірі қара малдың ет тұқымдарын қарқынды бордақылаумен айналысатын
кәсіпорындарда жиі кездеседі. Жануарларды сатып алудың артықшылығы -
мал басының өз репродукциясының қуатын дамыту үшін қажетті қаражатты
үнемдеу. Жеке саланың тиімділігі мен кәсіпорынның шектеулі ресурстарын
пайдаланудың қайтарымдылығы неғұрлым жоғары болса, жануарларды
сатып алу арқылы мал басын жаңарту тиімдірек болады. Жұмыс күші төмен
және жемшөп базасы шектеулі кәсіпорындар үшін бұл нысан еңбек
ресурстарының резервтері мен жемшөп өндірісін ұлғайту мүмкіндігі бар
кәсіпорындарға қарағанда қолайлы болады. Жануарларды сатып алудың
қандай да бір нысанын таңдау кезінде ерте жастан сатып алынған төлді
өсіруге арналған шығындарды (сатып алу бағасы + өсіруге арналған тікелей
ауыспалы шығындар + шектеулі ресурстарды пайдаланудың есептелген
шығындары) ересек жастағы төлді сатып алу бағасымен салыстыру шешуші
болып табылады. Шектеулі ресурстарды (жер, еңбек және капитал)
пайдаланудың есептелген шығындары шешуші шама болып табылады.
Есептелген шығындар- бұл ең жақсы балама пайдалану тұрғысынан
өлшенген өндіріс факторын пайдалану шығындары. Мысалы: егер жас малды
өсіру тиімділігі жоғары мал шаруашылығының негізгі саласын шектейтін
болса, ересектерде жас малды сатып алу әдетте тиімдірек болады, өйткені
жануарларды сатып алудың екі нұсқасы арасындағы шығындар
айырмашылығы шектеулі өндіріс факторларын пайдаланудан жоғалған
пайданы өтеу үшін соншалықты үлкен болады.

Жануарлардың өз репродукциясы- бұл табынды жаңартудың дәстүрлі
түрі. Бұл форманың артықшылығы- ауру мен өнімділіктің төмендеу қаупін
азайту, жеткізушілерден тәуелсіз болу және жас өсу бағасының ауытқуы.
Әсіресе жұқпалы аурулар мен індеттердің таралу қаупі төмендейді. Бұл ең
алдымен шошқа шаруашылығы салаларына қатысты. Эпидемиялық
аурулардың таралуына аз бейім мал шаруашылығы мен қой шаруашылығы
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шаруашылығында маңызды тұрақты резервтері болуы керек, өйткені оны
кез-келген уақытта көп шығынсыз сатуға болады.

Мал шаруашылығы салаларының экономикалық тиімділігі көбінесе
пайдаланылатын жануарлардың сапасына байланысты. Экономикалық
тұрғыдан алғанда, мал басын жаңартуды ұйымдастырудың екі нұсқасын
ажырату қажет: - өнімділіктің өзгермейтін деңгейінде;-ғылыми-техникалық
прогрестің жетістіктерінің интеграциясына байланысты өнімділіктің өсуін
ескере отырып. Өнімділіктің өзгермейтін деңгейінде жаңарту - жануарларды
сатып алу – бұл мал басын көбейтуді ұйымдастырудың ең қарапайым түрі.
Оның міндетті шарты- бұл өндірістің экономикалық тиімділігінің жеткілікті
деңгейіне мүмкіндік беретін бағамен белгілі бір мөлшерде, сапалы және
белгілі бір жастағы жануарларды уақтылы сатып алу мүмкіндігі.
Жануарларды сатып алу құс және шошқа өсіру салаларында жиі кездеседі.
Бұл жоғары өнімді тұқымдардың гибридті селекциясының дамуына және
шошқа мен құстың көбеюінің жоғары қарқындылығына байланысты.

Мал шаруашылығы салаларында жеке репродукция кең таралған. Мал
шаруашылығы кәсіпорындарының мамандандырылған нысандары, әдетте,
тек ірі қара малдың ет тұқымдарын қарқынды бордақылаумен айналысатын
кәсіпорындарда жиі кездеседі. Жануарларды сатып алудың артықшылығы -
мал басының өз репродукциясының қуатын дамыту үшін қажетті қаражатты
үнемдеу. Жеке саланың тиімділігі мен кәсіпорынның шектеулі ресурстарын
пайдаланудың қайтарымдылығы неғұрлым жоғары болса, жануарларды
сатып алу арқылы мал басын жаңарту тиімдірек болады. Жұмыс күші төмен
және жемшөп базасы шектеулі кәсіпорындар үшін бұл нысан еңбек
ресурстарының резервтері мен жемшөп өндірісін ұлғайту мүмкіндігі бар
кәсіпорындарға қарағанда қолайлы болады. Жануарларды сатып алудың
қандай да бір нысанын таңдау кезінде ерте жастан сатып алынған төлді
өсіруге арналған шығындарды (сатып алу бағасы + өсіруге арналған тікелей
ауыспалы шығындар + шектеулі ресурстарды пайдаланудың есептелген
шығындары) ересек жастағы төлді сатып алу бағасымен салыстыру шешуші
болып табылады. Шектеулі ресурстарды (жер, еңбек және капитал)
пайдаланудың есептелген шығындары шешуші шама болып табылады.
Есептелген шығындар- бұл ең жақсы балама пайдалану тұрғысынан
өлшенген өндіріс факторын пайдалану шығындары. Мысалы: егер жас малды
өсіру тиімділігі жоғары мал шаруашылығының негізгі саласын шектейтін
болса, ересектерде жас малды сатып алу әдетте тиімдірек болады, өйткені
жануарларды сатып алудың екі нұсқасы арасындағы шығындар
айырмашылығы шектеулі өндіріс факторларын пайдаланудан жоғалған
пайданы өтеу үшін соншалықты үлкен болады.

Жануарлардың өз репродукциясы- бұл табынды жаңартудың дәстүрлі
түрі. Бұл форманың артықшылығы- ауру мен өнімділіктің төмендеу қаупін
азайту, жеткізушілерден тәуелсіз болу және жас өсу бағасының ауытқуы.
Әсіресе жұқпалы аурулар мен індеттердің таралу қаупі төмендейді. Бұл ең
алдымен шошқа шаруашылығы салаларына қатысты. Эпидемиялық
аурулардың таралуына аз бейім мал шаруашылығы мен қой шаруашылығы

салаларында меншікті репродукцияны жануарларды сатып алумен
салыстыру кезінде бірінші кезекте шығындар: - аналық мал басын ұстауға
арналған шығындар, - жас малды өсіруге арналған ауыспалы шығындар, -
аналық мал мен төлді ұстау үшін өндіріс факторларын пайдаланудың
есептелген шығындары. Сүтті мал шаруашылығында және қой
шаруашылығында жас мал, әдетте, негізгі саланың жанама өнімі болып
табылады.

Мал шаруашылығы салаларының салыстырмалы экономикалық
тиімділігін айқындаудың негізгі өлшемі жемшөптің өтелу көрсеткіші (жем
бірлігіне шаққандағы шекті кіріс) болып табылады. Осы көрсеткіш бойынша
жас малды одан әрі бордақылаумен бірге жеке өсіру сатып алынған
бұзауларды бордақылау нұсқасымен салыстырылады. Азық бірлігінің ең көп
өтелуімен экономикалық тиімді нұсқа. Маржиналдық табыс есептеулерінде
төлді өз бетінше өсіру кезінде төлді сатқанға дейін өсіруге және
бордақылауға байланысты барлық тікелей ауыспалы шығындар ескеріледі,
яғни. аналық мал басын ұстауға, оның ішінде табынды жаңартуға, сондай-ақ
төлді одан әрі бордақылауға арналған шығындар. Молшылықта және
өндірістің шектеуші (ең шектеулі) факторы еңбек болып табылатын жағдайда
салыстырмалы экономикалық тиімділікті анықтаудың негізгі өлшемі еңбек
өнімділігінің көрсеткіші болып табылады (1 адамға шаққандағы шекті кіріс-
сағ.).

Пайда экономикалық категория ретінде кәсіпорынның кәсіпкерлік
қызметінің қаржылық нәтижесін сипаттайды. Жалпы пайда, өнімдер мен
қызметтерді сатудан түскен пайда, таза пайда бар.

Жалпы пайда- бұл кәсіпорынның жалпы пайдасы: өнімдер мен
қызметтерді сатудан; негізгі қорлар мен басқа мүлікті сатудан; жұмыс
істемейтін кірістер мен шығыстар (мүлікті жалға беруден түскен кірістер;
дивидендтер; кәсіпорынға тиесілі акциялар мен басқа да бағалы қағаздар
бойынша пайыздар; айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы).

"Қызметтерді "сатудан түскен пайда ақшалай түсімнен толық
(коммерциялық) өзіндік құнды шегерумен есептеледі.

Кәсіпорынның таза пайдасы-бұл өзіндік құнға кірмеген салықтарды
шегергендегі жалпы пайда.

Үзіліс нүктесі кәсіпорынның пайдасы да, шығыны да жоқ өндіріс
көлемін сипаттайды.

Алайда, пайданың абсолютті массасы әлі де тиімділік дәрежесін
көрсетпейді. Ол рентабельділік деңгейімен сипатталады-өндірістің
экономикалық тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі.

Өнімді өндіру және өткізу рентабельділігінің деңгейі — бұл алынған
пайданың пайызбен толық өзіндік құнға қатынасы.

Егер өнім өндіру шығынды (рентабельді емес) болған жағдайда, теріс
белгісі бар рентабельділік деңгейінің (шығындылық деңгейінің) орнына
ақшалай түсімнің коммерциялық (толық) өзіндік құнға қатынасын білдіретін
шығындардың өтелімділік деңгейі пайдаланылуы мүмкін.

Негізгі құралдардың пайдалылық деңгейі мен пайда мөлшерлемесінің
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көрсеткіштері экономиканың тиімділігі туралы айтады.
Өндірістік ресурстарды пайдаланудың экономикалық тиімділігінің

нақты көрсеткіштері көрсеткіштер жүйесімен сипатталады. Жерді пайдалану
тиімділігінің негізгі көрсеткіштері- жер беру, жер сыйымдылығы, жалпы
(тауарлық) өнім өндірісінің көлемі, жалпы және таза табыс, пайда, жер
алаңының 1 га-на есептегендегі негізгі өнім түрлері, сондай-ақ ауыл
шаруашылығы дақылдарының өнімділігі. Өндірістік активтерді пайдалану
тиімділігінің көрсеткіштері- капиталдың өнімділігі, капиталдың
қарқындылығы, негізгі құралдардың өтелу мерзімі, айналым
қаражаттарының айналым коэффициенті, айналым қаражаттарының жүктеме
коэффициенті, бір айналымның ұзақтығы, материалды тұтыну. Еңбек
ресурстарын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері-жылдық, күндізгі және
сағаттық өндіріс, өнімнің күрделілігі, еңбек ресурстарын пайдалану дәрежесі.
Жалпы өнімнің нормативтік деңгейі экономиканың өндірістік ресурстармен
қамтамасыз етілуін ескере отырып, бірнеше регрессия теңдеуі бойынша
есептеледі.

Ресурстық әлеуеттер ресурстың санымен, сапасымен, ішкі
құрылымымен анықталатын еңбек, табиғи және материалдық ресурстардың
жиынтығы.

Өндірістік әлеует- бұл кәсіпорынның материалдық, еңбек және табиғи
ресурстардың санына, сапасына және арақатынасына, сондай-ақ
экономиканың объективті жағдайларымен анықталатын олардың қайтарым
деңгейіне байланысты өнім өндірудің объективті қабілеті. Өндірістік әлеуетті
есептеу компанияның осы ресурстармен өндіре алатын өнім көлемін
анықтаудан тұрады.

Өндірістік әлеуетті ресурстармен салыстыра отырып, ресурстарды
пайдалану тиімділігінің объективті құрамдас бөлігін, яғни табиғи-
экономикалық факторлардың өнім өндіру деңгейіне әсерін бағалаймыз.
Өндірілген өнімнің ресурстық әлеуетке қатынасы ресурстарды пайдаланудың
толық тиімділігін, оның объективті және субъективті аспектілерін
сипаттайды.

Ағымдағы өндірістік қорғаныстарды пайдалану тиімділігі олар
өндірістің рентабельділік деңгейін, өндіріс бірлігінің толық және өндірістік
құнын, материалды тұтынуды, еңбек сыйымдылығын сипаттайды. Өнімнің
жекелеген түрлерін өндірудің экономикалық тиімділігі алынған әсерді
ресурстармен немесе оларды алу шығындарымен салыстыру арқылы
анықталады. Оның сипаттамалары жүйесін пайдаланады соғады. Өсімдік
шаруашылығының тауарлық өнімдерін өндірудің экономикалық тиімділігінің
негізгі көрсеткіштеріне ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі, 1 ц
өнімге еңбек шығындары (еңбек сыйымдылығы), 1 ц өнімнің өзіндік құны,
белгілі бір өнім түрін сатудан түскен пайда, 1 га егістікке шаққандағы пайда,
пайдалылық деңгейі жатады; жемдік емес (жемдік) — жемдік дақылдардың
өнімділігі, жемдік бірліктердің және 1 гектардан сіңірілетін протеиннің
шығымы, 1 центрлік жемнің өзіндік құны, 1 жемшөп бірлігі және 1 центрлік
сіңірілетін ақуыз, 1 центрлік жемге еңбек шығындары, 1 жемшөп бірлігі және
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көрсеткіштері экономиканың тиімділігі туралы айтады.
Өндірістік ресурстарды пайдаланудың экономикалық тиімділігінің

нақты көрсеткіштері көрсеткіштер жүйесімен сипатталады. Жерді пайдалану
тиімділігінің негізгі көрсеткіштері- жер беру, жер сыйымдылығы, жалпы
(тауарлық) өнім өндірісінің көлемі, жалпы және таза табыс, пайда, жер
алаңының 1 га-на есептегендегі негізгі өнім түрлері, сондай-ақ ауыл
шаруашылығы дақылдарының өнімділігі. Өндірістік активтерді пайдалану
тиімділігінің көрсеткіштері- капиталдың өнімділігі, капиталдың
қарқындылығы, негізгі құралдардың өтелу мерзімі, айналым
қаражаттарының айналым коэффициенті, айналым қаражаттарының жүктеме
коэффициенті, бір айналымның ұзақтығы, материалды тұтыну. Еңбек
ресурстарын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері-жылдық, күндізгі және
сағаттық өндіріс, өнімнің күрделілігі, еңбек ресурстарын пайдалану дәрежесі.
Жалпы өнімнің нормативтік деңгейі экономиканың өндірістік ресурстармен
қамтамасыз етілуін ескере отырып, бірнеше регрессия теңдеуі бойынша
есептеледі.

Ресурстық әлеуеттер ресурстың санымен, сапасымен, ішкі
құрылымымен анықталатын еңбек, табиғи және материалдық ресурстардың
жиынтығы.

Өндірістік әлеует- бұл кәсіпорынның материалдық, еңбек және табиғи
ресурстардың санына, сапасына және арақатынасына, сондай-ақ
экономиканың объективті жағдайларымен анықталатын олардың қайтарым
деңгейіне байланысты өнім өндірудің объективті қабілеті. Өндірістік әлеуетті
есептеу компанияның осы ресурстармен өндіре алатын өнім көлемін
анықтаудан тұрады.

Өндірістік әлеуетті ресурстармен салыстыра отырып, ресурстарды
пайдалану тиімділігінің объективті құрамдас бөлігін, яғни табиғи-
экономикалық факторлардың өнім өндіру деңгейіне әсерін бағалаймыз.
Өндірілген өнімнің ресурстық әлеуетке қатынасы ресурстарды пайдаланудың
толық тиімділігін, оның объективті және субъективті аспектілерін
сипаттайды.

Ағымдағы өндірістік қорғаныстарды пайдалану тиімділігі олар
өндірістің рентабельділік деңгейін, өндіріс бірлігінің толық және өндірістік
құнын, материалды тұтынуды, еңбек сыйымдылығын сипаттайды. Өнімнің
жекелеген түрлерін өндірудің экономикалық тиімділігі алынған әсерді
ресурстармен немесе оларды алу шығындарымен салыстыру арқылы
анықталады. Оның сипаттамалары жүйесін пайдаланады соғады. Өсімдік
шаруашылығының тауарлық өнімдерін өндірудің экономикалық тиімділігінің
негізгі көрсеткіштеріне ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі, 1 ц
өнімге еңбек шығындары (еңбек сыйымдылығы), 1 ц өнімнің өзіндік құны,
белгілі бір өнім түрін сатудан түскен пайда, 1 га егістікке шаққандағы пайда,
пайдалылық деңгейі жатады; жемдік емес (жемдік) — жемдік дақылдардың
өнімділігі, жемдік бірліктердің және 1 гектардан сіңірілетін протеиннің
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1 центрлік сіңірілетін ақуыз.
Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің экономикалық тиімділігінің

негізгі көрсеткіштері- бір сиырға сүт беру, мал мен құстың тірі салмағының
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Ауылшаруашылық өнімдерін сақтаудың экономикалық тиімділігі
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Ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігін бағалау
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ескерілуі керек.

Өндірісті жоспарлау, шаруа (фермер) қожалықтарының өндірістік
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шаралардың қатарына егістік алқаптарының әртүрлі құрылымдарының
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Өндірістің тиімділігі-бұл күрделі және көп қырлы құбылыс, сондықтан
оны анықтау үшін ауыл шаруашылығының ерекшелігі мен ерекшеліктерін
бір мезгілде көрсете алатын көрсеткіштер жүйесін пайдалану қажет.

Өндірістің тиімділігіне оның деңгейін қалыптастыратын және даму
үрдістерін айқындайтын өзара байланысты факторлар кешенінің әсері
көрсетіледі. Ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық тиімділігін
бағалау үшін экономикалық заңдардың талаптарын және әртүрлі
факторлардың әсерін сипаттайтын тиісті өлшемдер мен өзара байланысты
көрсеткіштер жүйесін пайдаланады.
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Ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық тиімділігі тиісінше
халық шаруашылығы тиімділігі, жекелеген өнімдердің салалары мен өндірісі,
сондай-ақ ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының шаруашылық қызметі
және жекелеген іс-шаралар ретінде айқындалады. Осыған байланысты өзара
байланысты және тиімділік өлшеміне сәйкес болуы тиіс әртүрлі
экономикалық көрсеткіштерді пайдаланады. Олар ауыл шаруашылығының
халық шаруашылығы тиімділігінің деңгейін және өнімнің жекелеген
салалары мен түрлерінің шаруашылық есептегі тиімділігін, агротехникалық,
зооветеринарлық және ұйымдастыру-экономикалық іс-шараларды, ғылым
мен озық тәжірибені енгізуді бағалау үшін жалғыз бола алмайды.

Ауыл шаруашылығының халық шаруашылығы тиімділігінің деңгейі
жан басына шаққанда жалпы өнім мен оның жекелеген түрлерін өндірудің
көлемі мен өсу қарқыны сияқты көрсеткіштермен айқындалады.

Аграрлық реформаны жүзеге асыруда баға ауыл шаруашылығы
өндірісін дамытуды жеделдетудің, оның тиімділігі мен сапасын арттырудың
маңызды ынталандырушы факторы болып табылады. Органикалық
байланысты сатып алу бағасы азық-түлікке және ауыл шаруашылығы
шикізатынан алынатын тауарларға шағын бағалар бойынша баға береді,
бүкіл халықтың мүдделерін көрсетеді және тиісті әл-ауқаттың деңгейін
қамтамасыз етеді [1] .

Шаруа (фермерлік) қожалықтағы өндірістің экономикалық тиімділігін
анықтау индикаторлар жүйесін қолдануға негізделген, бұл өз кезегінде
олардың ерекшелігін ескере отырып, белгілі бір экономикалық салада
олардың көрінісі түрінде объективті экономикалық заңдар жүйесін көрсетеді.

Өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері жеке және
жалпыланған болып бөлінеді. Өнімділік көрсеткіштерінің қатарына өндіріс
көлемі мен өнімнің сапасы, еңбек өнімділігі, жер өнімділігі, капитал
өнімділігі, материал өнімділігі, өндіріс шығындары және т.б.

Өндірілетін өнімнің саны мен сапасы - бұл индикаторлар тиімді болады
және шаруа (фермер) қожалықтарында өнімнің нарықтық қажеттіліктерін
неғұрлым толық қанағаттандыруға бағытталған өндірістік мақсаттың іске
асырылуын көрсетеді.

Жалпы өнім көрсеткіші өндіріс тиімділігін оның негізгі міндетін шешу
тұрғысынан сипаттайды - тұтынушылық құндылықтарды, тауарлық
өнімдерді құру - ауылшаруашылық өнімдеріне, таза өнімге (жалпы кірістер)
нарықтық қажеттіліктерді қанағаттандыру тұрғысынан - өндіріс тиімділігін
тұтыну мен жинақтау, пайда бірлігі тұрғысынан өлшеу үшін - шаруа
(фермер) қожалығының мүдделерін қанағаттандыру тұрғысынан өндіріс
тиімділігін бағалау.

Еңбек өнімділігі немесе еңбек қарқындылығы жұмыс уақытының
бірлігіне өндірістің белгілі бір мөлшеріндегі өндіріс процесінде тірі жұмыс
күшінің экономикалық тиімділігін сипаттайды.

Жердің өнімділігі экономикадағы өндірістің негізгі факторы болып
табылатын жерді пайдалану тиімділігін көрсетеді. Активтердің кірістілігі
өндіріс құралдарына, ең алдымен машиналарға енгізілген өткен жұмыс
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күшінің шығындары қаншалықты тиімді пайдаланылғандығын көрсетеді. Ал,
өндіріске жұмсалатын шығындар (өнімнің 1 теңгесі үшін шығындар)
жалпыланған түрде барлық тұтынылатын өндірістік ресурстарды пайдалану
тиімділігін сипаттайды және шаруа (фермер) қожалығында қандай шығындар
өндірілетіндігін көрсетеді.

Ресурстар мен шығындардың белгілі бір түрлерін пайдалануды
сипаттайтын берілген көрсеткіштер өндірістің абсолютті тиімділігінің негізгі
көрсеткіштері болып табылады.

Өндірістің экономикалық тиімділігін анықтаудың екі тұжырымдамасы
қабылданды - ресурс және құн. Ресурстық тұжырымдама көбейту процесінде
қолданылатын экономиканың өндірістік ресурстарының барлық массасын
немесе белгілі бір түрлерін, ал шығындарға негізделген - белгілі бір процесте
тұтынылатын осы ресурстардың бір бөлігін пайдалану тиімділігін бағалауға
мүмкіндік береді. Мақсаттарға байланысты ресурстарды да, шығындар
тұжырымдамасын да, екеуін де бір уақытта қолдануға болады (ресурс құны).

Өндірістің экономикалық тиімділігінің факторларын іске асыру
деңгейіне байланысты олар ұлттық, салалық және экономикаішілік болып
бөлінеді.

Ұлттық экономикалық - шаруа қожалықтарының бағасын,
материалдық ресурстардың сапасы мен құнын және т.б. реттеу.

Салалық - салалық маңызы бар ғылыми-зерттеу және технология,
аграрлық сектордағы өндірісті басқару және т.б.

Шаруашылық - өз өнімдерінің саны мен сапасы, озық технологиялар,
өндірісті механикаландыру және ұйымдастыру.

Өндірістік қатынастар тұрғысынан тиімділіктің шешуші факторы -
шаруаның еңбекке деген ынтасы және дамыған нарықтық қатынастар:
құрылған өнімге меншік құқығы, табыс, өндіріс құралдарына меншік
құқығы, нарықты басқару механизмі.

Табыстылық, шаруа (фермер) қожалығы өндірісінің экономикалық
тиімділігінің жалпы көрсеткіші бола отырып, оның өндірістік ресурстарын:
еңбек, жер, материалды пайдалану тиімділігін көрсетеді. Рентабельділік - бұл
өндіріс рентабельділігін көрсететін және пайда болған кезде өзінің көрінісін
табатын экономикалық категория. Пайда өндіріс шығындарын өнімді сатудан
түскен ақша қаражатынан шегеру жолымен есептеледі.

Пайда төрт маңызды экономикалық функцияны орындайды:
1) өлшеу - өндірістің экономикалық тиімділігінің жалпы көрсеткіші ретінде
қолданылады.
2) ынталандыру - нарықтық экономика жағдайында шаруаның кәсіпкерлік
белсенділігінің бірден-бір қозғаушы күші. Пайда табу кез-келген тауар
өндірушінің мақсаты болып табылады, оны тұтынушыға қажетті мөлшерде
және сапада өндіруге мәжбүр етеді.
3) инвестиция және инновация - инвестициялар арқылы инновацияларды
енгізу, тиімді өнім өндірудің өзіндік құнын кеңейту және азайту.
4) қамтамасыз ету - экономиканың өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету.

Шаруа (фермерлік) қожалықтағы өндірістің рентабельділігі өнімді
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өткізу негізінде есептеледі және оның көріну формасына байланысты
абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштермен сипатталады. Абсолютті
көрсеткіштер пайданың абсолютті шамасын (мөлшерін) білдіреді. Пайданың
абсолюттік мәні экономиканың өндірістік қызметінің көптеген мәселелерін
шешуге, сондай-ақ оның мүшелерінің материалдық әл-ауқатына байланысты.
Абсолютті көрсеткіштер бойынша рентабельділіктің келесі түрлері бөлінеді:
жалғыз және жалпы.

Бірақ шаруа (фермер) қожалығындағы өндірістің рентабельділігін
неғұрлым толық сипаттау үшін олар абсолютті қатар, салыстырмалы
рентабельділік көрсеткіштерін де пайдаланады: пайдалылық деңгейі
(пайданың өндіріс шығындарына қатынасы) және пайда нормасы (пайданы
орташа табысқа айналдыру). Әрбір өндіруші өзі тапқан табысты алмайды,
бірақ орташа кірістілік деңгейіне көбейтілген оның дамыған капиталы
мөлшеріне тең пайда алады (инвестициялар саладан өнеркәсіпке ауысқан
кезде пайда жылдамдығы орташа пайда мөлшеріне тең болады).

Шаруа (фермер) қожалығының пайда факторларын екі топқа бөлуге
болады:

1) Өнім өндірушілерге тікелей тәуелді және субъективті (сатылған өнім
саны және субъективті (сатылған өнім саны, олардың сапасы, өндіріс
шығындары) ішкі факторлар.

2) Өнімді өндірушілерден тәуелсіз және объективті болып табылатын
сыртқы тапсырыс факторлары (тауарға нарықтық сұраныс, оны ұсыну және
өндірушілердің бәсекесі, оған баға деңгейі).

Шаруа (фермер) қожалығындағы өндірістің рентабельділік
көрсеткіштері жылдар ішінде айтарлықтай ауытқуларға ие, бұл бағалар мен
өндіріс шығындарының өзгеруіне байланысты. Сондықтан, пайдалылық
динамикасының даму тенденцияларын, сондай-ақ өнім өндірудің
рентабельділігінің экономикалық негіздемесін талдау кезінде олар бірнеше
жылдар бойына пайдалылық және оның компоненттері туралы орташа
деректерді пайдаланады. [2]

Экология жəне қоршаған ортаны қорғау. Экология - бұл ғылыми және
технологиялық прогресс жағдайында өсімдіктер мен жануарлар ағзалары мен
олардың өздері мен қоршаған орта арасында қалыптасатын қауымдастықтар
арасындағы қатынастар туралы ғылым. Қоғам мен табиғаттың, адам мен
биосфераның өзара әрекеттесуін зерттеу ерекше маңызды болып табылады.
Табиғатқа адамның әсері соншалықты кеңейді, табиғи реттеу тетіктері бұл
әсердің көптеген қажетсіз және зиянды салдарын өз бетінше
бейтараптандыра алмайды.

Экологиялық аспектілер маңызды және ғаламдық мәселелердің бірі.
Қоршаған ортаның ластануы, адамның табиғи процестерге араласуы адамзат
өркениетінің өмір сүру проблемасын тудырды.

Экологиялық мәдениет қалдықсыз технологияларды дамытуды,
биотехнология мен гендік инженерияның жедел дамуын, озық
технологияларды таратуды қамтиды. Қалдықтарды шығару - бұл процесстегі
жетілмегендіктің нәтижесі. Интенсивті ауыспалы егіс, жасыл көң,
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өткізу негізінде есептеледі және оның көріну формасына байланысты
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шығындары) ішкі факторлар.
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рентабельділігінің экономикалық негіздемесін талдау кезінде олар бірнеше
жылдар бойына пайдалылық және оның компоненттері туралы орташа
деректерді пайдаланады. [2]

Экология жəне қоршаған ортаны қорғау. Экология - бұл ғылыми және
технологиялық прогресс жағдайында өсімдіктер мен жануарлар ағзалары мен
олардың өздері мен қоршаған орта арасында қалыптасатын қауымдастықтар
арасындағы қатынастар туралы ғылым. Қоғам мен табиғаттың, адам мен
биосфераның өзара әрекеттесуін зерттеу ерекше маңызды болып табылады.
Табиғатқа адамның әсері соншалықты кеңейді, табиғи реттеу тетіктері бұл
әсердің көптеген қажетсіз және зиянды салдарын өз бетінше
бейтараптандыра алмайды.

Экологиялық аспектілер маңызды және ғаламдық мәселелердің бірі.
Қоршаған ортаның ластануы, адамның табиғи процестерге араласуы адамзат
өркениетінің өмір сүру проблемасын тудырды.

Экологиялық мәдениет қалдықсыз технологияларды дамытуды,
биотехнология мен гендік инженерияның жедел дамуын, озық
технологияларды таратуды қамтиды. Қалдықтарды шығару - бұл процесстегі
жетілмегендіктің нәтижесі. Интенсивті ауыспалы егіс, жасыл көң,

зиянкестермен күресудің биологиялық әдістерін қолдану өсіп жатқан
дақылдарда минералды тыңайтқыштар мен пестицидтерді қолдануды
азайтады.

Экологиялық дағдарыстың себебі тек индустрияландыру,
технологиялық прогресс және халықтың өсуі ғана емес, сонымен бірге
технология дамыған және қолданылатын әлеуметтік жағдайлар.

Нарықтық қатынастар жағдайында агроөнеркәсіптік кешенге ерекше
экологиялық талаптар қойылады. Шаруа қожалықтарын құру мақсатына
берілген жер учаскелері бойынша экологиялық талаптарды сақтау шаралары,
жер учаскесін пайдалануға беру келісім шартында көрсетіледі.

Сонымен қатар, шаруа қожалықтарына көң, тыңайтқыштар мен жанар-
жағар май материалдарын сақтауды тиісті деңгейде ұйымдастыру қажет.

Экологиялық менеджмент - бұл адамның экономикалық пайдалану
процесінде табиғи ортаға әсері.

Табиғи ресурстар - бұл жер, оның жер қойнауы, су, ауа, сондай-ақ
флора мен фауна. Олар адам мен әлеуметтік өндірістің ажырамас бөлігін
құрайды. Табиғи ресурстар әлеуметтік және өндірістік сферамен бірге
қоршаған ортаны құрайды.

Қоршаған орта экономикалық, биологиялық және әлеуметтік сияқты
маңызды функцияларды орындайды. Экономикалық функция
ауылшаруашылық өндірісін қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге
көмектеседі, биологиялық функция адам денсаулығын сақтауға бағытталған,
ал әлеуметтік функция қоғамның рухани дамуына мүмкіндік туғызуға
көмектеседі. Әлеуметтік өндірісте табиғи факторлар табиғи ресурстар мен
қоршаған орта жағдайларына бөлінеді.

Қоғам табиғи ресурстарды оның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
пайдаланады және оларды материалдық қызмет саласында тікелей қамтиды.

Табиғи жағдайлар өз кезегінде адамның іс-әрекеті үшін қажет, бірақ
оның өндірістік және өндірістік емес қызметімен тікелей айналыспайтын
табиғат күштерін білдіреді. Табиғи ресурстар мен қоршаған орта жағдайлары
бірге қоғамның табиғи факторларын құрайды.

Ғылыми-техникалық прогресс жағдайында экономиканың тұтастай
және жекелеген салаларда экологиялық бағыты байқалады. Экономика
өндіріс пен әлеуметтік тиімділікті анықтауға арналған дәстүрлі талаптардан
басқа, ресурстарды ұтымды пайдалану, қоршаған ортаның тазалығы, өндіріс
пен өнімнің қауіпсіздігі, адам өмірінің минималды ластануы сияқты
талаптарды қанағаттандыруы керек.

Ауыл шаруашылығындағы ғылыми-техникалық прогресс қоршаған
ортадағы тепе-теңдікті бұзбауы керек, сондықтан табиғи ресурстарды тиімді
пайдалану өте маңызды. Ауыл шаруашылығының қарқынды дамуы қоршаған
ортаға айтарлықтай әсер етеді. Жер жыртудың ұлғаюы, тракторлар мен
ауылшаруашылық техникаларының паркін ұлғайту, органикалық және
минералды тыңайтқыштардың көп мөлшерін енгізу және өсімдіктерді қорғау
құралдарын қолдану топырақтың, су объектілері мен атмосфераның зиянды
компоненттермен, химиялық заттармен, шығарылған газдармен және т.б.
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Сонымен, қоршаған ортаны қорғау шаралары, материалдық өндіріс
экономикалық құндылыққа ие болуы керек. Экологиялық шаралардың
өлшемі экономикалық залалдың алдын алу мөлшері болуы мүмкін. Қоршаған
ортаға келтірілген экономикалық залал жағдайында нақты немесе ықтимал
шығындар, сондай-ақ оларды өтеудің қосымша шығындары туралы біліңіз.

Қоршаған ортаның ластануы- табиғи ресурстарға келтірілген залал. Ол
келесі бағыттарда қарастырылуы керек: экономикалық, моральдық,
әлеуметтік және құқықтық. Ластанудың алдын-алу және шығындардың
орнын толтыру шығындары бөлінуі керек.

Ауылшаруашылық өндірісіне келтірілген экономикалық залал
көптеген факторларға, ең алдымен ластаушы химиялық заттың мөлшеріне,
химиялық заттар қолданылатын дақылдың түріне, экономикалық немесе
әкімшілік аймаққа байланысты. Экономикалық залал тікелей шығындар
түрінде көрінеді немесе оны бағалау арқылы көрінеді. Бұл аймақтағы немесе
экономикадағы табиғи ресурстарды қалпына келтіру және қалпына
келтірудің қосымша шығындарымен алдыңғы деңгейге дейін анықталады.

Экономикалық залал экономикалық айналымға тартылған табиғи
ресурстардың құнын және табиғат пайдаланушылардың ластану немесе
қоршаған ортаға басқа да қолайсыз әсерлер салдарынан болған
шығындарының сомасын есептеу жолымен есептеледі.

Экологиялық проблемаларға кешенді көзқарас қана экожүйелерді
тиімді қорғауға және ұтымды пайдалануға, болашақ қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге, адам-табиғат қатынастарын үйлестіруге ықпал ете алады.

Ауыл шаруашылығының жұмыс істеу ерекшеліктері, оның
технологиялары және табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмі
табиғи ортаны бұзу мүмкіндігін анықтайды.

Ауылшаруашылық ортадағы экологиялық қызмет дегеніміз
агроландшафттың экологиялық құндылығына қарай кез-келген жақсаруы.
Экологиялық қызметтер нарығының дамуы табиғаттың мақсатты қалпына
келтірілуін ұйымдастыруға, оның ішінде тиімсіз жер ресурстарын пайдалана
отырып, ауылшаруашылық өндірісі арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Экологиялық қызметтер нарығы ықтимал сұранысты алдын ала зерттеу
негізінде экологиялық тауарлар өндірісін және оларды тұтынушыларға
сатуды ұйымдастыруды қамтиды.

Шаруашылық қызметтің экологиялық салдарын жоюға бағытталған
күш-жігердің шексіз болуы мүмкін емес. Өндіруші күштердің экономикалық
тиімділігін ғана емес, сонымен қатар экологиялық таза дамуын да іздеу керек
[1] .

1.3. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының экономикалық
қызметін ұйымдастыру

Шаруа (фермер) қожалығының аграрлық өндірісінің түпкілікті
материалдық нәтижесі жалпы өнім болып табылады. Шаруа (фермерлік)
қожалықтың ауылшаруашылық өнімінің жалпы өніміне сәйкес белгілі уақыт
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аралығында өндірілген жалпы мөлшерін түсіну керек. Бұған тек өсімдік және
мал шаруашылығы өнімдері жатады.

Шаруа (фермер) қожалығының жалпы өнімі физикалық және құндық
тұрғыдан ескеріледі. Табиғи көрсеткіштер шаруашылықта құрылған
пайдалану құндылықтарының сандық мөлшері мен құрамын көрсетеді.
Өсімдік шаруашылығында центнермен, тонна және басқа да бірліктермен
есептелген жалпы өнім көрсеткіштері: бір дақылдың немесе біртекті
дақылдар тобының жалпы өнімі; ауылшаруашылығындағы аяқталмаған
жұмыстардың өсуі (күздік дақылдарды егу, келер жылғы егінге топырақ
дайындау) және жас көпжылдық екпелер; мал шаруашылығындағы саланың
басқа да (жанама) өнімдері; дайын өнімнің жекелеген түрлерінің (сүт, жүн,
жұмыртқа және т.б.) жалпы кірісі; ұрпақтар, мал мен құстың тірі салмағының
көбеюі; өнеркәсіптің басқа (жанама) өнімдері (көң және т.б.)

Шаруа (фермерлік) қожалығының жалпы ауыл шаруашылығы өнімі -
бұл тірі шаруа еңбегінің ғана емес, сонымен бірге өткен жұмыс күшінің
шығындарының нәтижесі, нәтижесінде жалпы өніммен есептелген
көрсеткіштер тірі жұмыс күшінің тиімділігіне емес, өндірістің материалдық
тұтынуының өсуіне байланысты жоғары болуы мүмкін. Жалпы өнім
көрсеткіші әрдайым экономиканың ауылшаруашылық өндірісінің нақты
нәтижесін көрсете бермейді, өйткені оның мәні сатып алынған материалдық
ресурстардың көлеміне де байланысты: жабдық, жем, жас мал және т.б. [2]

Ауылшаруашылық өнімдерін үнемі және өсіп келе жатқан тұтыну оны
өндіру процесін қалпына келтіруді және қайталауды қажет етеді. Көбеюдің
екі түрі бар: қарапайым және дамыған.

Жинақтаудың жоқтығынан қарапайым көбею кезінде өндіріс процесі
бұрынғы мөлшерде қайталанады.

Қайта өндірудің өсуімен үнемдеу пайдалану нәтижесінде өндіріс
көлемі жыл сайын артып келеді.

Шаруа (фермерлік) шаруашылығында ауылшаруашылық өнімдерінің
кеңейтілген өндірісі экстенсивті де, қарқынды факторлармен де байланысты.

Экстенсивті - өндіріс ресурстарының құнында көрінетін сандық
факторлар. Ауылшаруашылық өндірісінің көлемін экстенсивті түрде арттыру
мүмкіндіктері шектеулі өндірістік ресурстарға байланысты: жұмыс күші,
жер, жем, мал шаруашылығы ғимараттары және т.б.

Шаруа (фермерлік) қожалықтарында ауылшаруашылық өнімдерінің
өндірісін ұлғайтудың негізгі факторлары жұмыс істеп тұрған ресурстық
әлеуетті пайдалануды сапалы жақсартуға негізделген қарқынды факторлар
болып табылады. Маңыздысы - бұл дақылдардың өнімділігі және малдың
өнімділігі. Ауылшаруашылық өндірісіне инвестицияларды ұлғайту арқылы
(егістік алқапқа және бір бас малға) еңбек, жер және материалдық
ресурстарды тиімді пайдалану арқылы ауылшаруашылық дақылдарының
өнімділігі мен мал басының өнімділігін қолданыстағы жерде және бар мал
басымен көбейтуге болады.

Азық-түлік қорының өсуінің маңызды көзі - ауылшаруашылық
өнімдерінің шығынын жою, оларды пайдалануды жақсарту.
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Ауылшаруашылық өнімдерінің барлық шығындарын (тапшылығын) екі
топқа бөлуге болады:
1) дақылдарды өсіру кезінде пайда болатын шығындар, яғни арамшөптерден,
зиянкестерден және аурулардан, егін жинаудың оңтайлы мерзімдерін
сақтамау және т.б.
2) тасымалдау, сақтау және өткізу кезінде технологияны бұзу салдарынан
өндірушіден тұтынушыға жеткен шығындар.

Шаруа (фермерлік) шаруашылығының тауарлық өнімдері деп сатылған
өнім деп аталатын ақшалай кіріс табатын барлық ауылшаруашылық
өнімдерінің бір бөлігін: мемлекет, тұтыну кооперативтері, халық, базар,
асханалар, балалар үйі арқылы, басқа елдер арқылы және т.б. сатуға арналған
ауылшаруашылық өнімнің бір бөлігін айтады.

Шаруа (фермер) қожалығының тұтастай алғанда және жекелеген
өнімдер түрлерінің нарықтық қабілеттілігін бірнеше индикаторлармен
білдіруге болады, олардың негізгісі: тауарлы өнімнің жалпы саны, 1 га жерге,
1 бас малға шаққандағы сатылатын өнімнің саны, сондай-ақ тауарлық деңгей.
Өткізілген өнімнің жалпыға пайызбен көрсетілген қатынасы ретінде
түсінілетін шаруа (фермерлік) қожалықтың нарыққа қабілеттілік деңгейі
үлкен мәнге ие.

Нарықтық экономика жағдайында экономиканың нарықтық деңгейі екі
фактормен анықталады: сұраныс пен ұсыныс. Әрбір ауылшаруашылық
өнімдерін өндіруші өнімнің ішкі қажеттіліктерін ұтымды шектермен
шектеуге және кірістің максималды массасын алу үшін нарыққа көтерілуге
тырысады. Өткізілетін тауарлар санының артуына ықпал ететін шараларға
мыналар жатады: ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі мен мал
өнімділігін арттыру арқылы жалпы өнімнің өсуі; бүкіл сүтті алмастырғышты
қолдану арқылы ішкі өндіріс шығындарын азайту; тұқым мен жем сапасын,
сонымен қатар жемшөпті өнеркәсіптік өндіріске пайдалануды жақсарту;
өнімді өндіру, сақтау, өткізу кезінде шығындарды азайту.

Алайда, фермада сатудың үлкен мүмкіндіктері болуы мүмкін, бірақ
кез-келген уақытта өнімге нарықтық сұраныс шектеулі болады, бұл оның
толық сатылуына, іске асырылмаған баланстың пайда болуына әкеледі.
Сондықтан, өнімнің өткізу қабілеттілігін арттыру тәсілдерінің бірі - жақсы
ұйымдастырылған маркетинг.

Шаруа (фермерлік) қожалығының өндірісі оның өндірістік
ресурстарын - еңбек, жер, су және материалды пайдалануымен байланысты,
олардың барысында олар ішінара немесе толық тұтынылады, ал олардың
құны дайын өнімдерге көшеді. Тұтынылатын және өнімге берілетін
өндірістік ресурстардың жиынтығы оны өндірудің өзіндік құны болып
табылады. Олар мыналардан тұрады: жалақыға ақы төлеу шығындары, жер
төлемдері және материалдық ресурстардың құны: өнім өндіруге қатысатын
негізгі құралдардың жыл сайынғы тозуы, сондай-ақ тұтынылған
материалдардың айналым қаражаттарының құны - тұқымдар, жем,
тыңайтқыштар. , жанармай және т.б.

Өндіріс шығындары шаруа (фермер) қожалығындағы
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Ауылшаруашылық өнімдерінің барлық шығындарын (тапшылығын) екі
топқа бөлуге болады:
1) дақылдарды өсіру кезінде пайда болатын шығындар, яғни арамшөптерден,
зиянкестерден және аурулардан, егін жинаудың оңтайлы мерзімдерін
сақтамау және т.б.
2) тасымалдау, сақтау және өткізу кезінде технологияны бұзу салдарынан
өндірушіден тұтынушыға жеткен шығындар.

Шаруа (фермерлік) шаруашылығының тауарлық өнімдері деп сатылған
өнім деп аталатын ақшалай кіріс табатын барлық ауылшаруашылық
өнімдерінің бір бөлігін: мемлекет, тұтыну кооперативтері, халық, базар,
асханалар, балалар үйі арқылы, басқа елдер арқылы және т.б. сатуға арналған
ауылшаруашылық өнімнің бір бөлігін айтады.

Шаруа (фермер) қожалығының тұтастай алғанда және жекелеген
өнімдер түрлерінің нарықтық қабілеттілігін бірнеше индикаторлармен
білдіруге болады, олардың негізгісі: тауарлы өнімнің жалпы саны, 1 га жерге,
1 бас малға шаққандағы сатылатын өнімнің саны, сондай-ақ тауарлық деңгей.
Өткізілген өнімнің жалпыға пайызбен көрсетілген қатынасы ретінде
түсінілетін шаруа (фермерлік) қожалықтың нарыққа қабілеттілік деңгейі
үлкен мәнге ие.

Нарықтық экономика жағдайында экономиканың нарықтық деңгейі екі
фактормен анықталады: сұраныс пен ұсыныс. Әрбір ауылшаруашылық
өнімдерін өндіруші өнімнің ішкі қажеттіліктерін ұтымды шектермен
шектеуге және кірістің максималды массасын алу үшін нарыққа көтерілуге
тырысады. Өткізілетін тауарлар санының артуына ықпал ететін шараларға
мыналар жатады: ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі мен мал
өнімділігін арттыру арқылы жалпы өнімнің өсуі; бүкіл сүтті алмастырғышты
қолдану арқылы ішкі өндіріс шығындарын азайту; тұқым мен жем сапасын,
сонымен қатар жемшөпті өнеркәсіптік өндіріске пайдалануды жақсарту;
өнімді өндіру, сақтау, өткізу кезінде шығындарды азайту.

Алайда, фермада сатудың үлкен мүмкіндіктері болуы мүмкін, бірақ
кез-келген уақытта өнімге нарықтық сұраныс шектеулі болады, бұл оның
толық сатылуына, іске асырылмаған баланстың пайда болуына әкеледі.
Сондықтан, өнімнің өткізу қабілеттілігін арттыру тәсілдерінің бірі - жақсы
ұйымдастырылған маркетинг.

Шаруа (фермерлік) қожалығының өндірісі оның өндірістік
ресурстарын - еңбек, жер, су және материалды пайдалануымен байланысты,
олардың барысында олар ішінара немесе толық тұтынылады, ал олардың
құны дайын өнімдерге көшеді. Тұтынылатын және өнімге берілетін
өндірістік ресурстардың жиынтығы оны өндірудің өзіндік құны болып
табылады. Олар мыналардан тұрады: жалақыға ақы төлеу шығындары, жер
төлемдері және материалдық ресурстардың құны: өнім өндіруге қатысатын
негізгі құралдардың жыл сайынғы тозуы, сондай-ақ тұтынылған
материалдардың айналым қаражаттарының құны - тұқымдар, жем,
тыңайтқыштар. , жанармай және т.б.

Өндіріс шығындары шаруа (фермер) қожалығындағы

ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігінің маңызды
факторларының бірі болып табылады. Шығындар белгілі бір экономикада
өндірістің өзіндік құны қандай екенін көрсетеді. Олар экономиканың
өндірістік қызметінің сапалық жағын көрсетеді: өндірістік ресурстарды
пайдаланудың тиімділігі, өндірістің технологиясы мен ұйымдастырылуының
жағдайы, ғылымның жетістіктері мен озық тәжірибенің дамуы, экономиканы
басқару деңгейі.

Шығындар көрсеткіші шаруа (фермер) қожалығын негіздеу мен
мамандандыруға, оның мөлшері мен экономикалық тиімділігін, өнімді
нарықта өткізу мүмкіндігін анықтауға негіз болады.

Өндіріс құнын төмендету шаруа (фермер) қожалығының барлық
салаларында ғылыми-техникалық прогресті жеделдету негізінде кеңейтілген
өндірісті қамтамасыз ететін жинақтаудың негізгі көздерінің бірі болып
табылады. Өнім өндірісі неғұрлым арзан болса, фермада оның бағасын
төмендетуге мүмкіндік көп болады, соғұрлым өнімді сату сәтті болады.

Шаруа (фермер) қожалығының өндіріс шығындарының факторлары
әртүрлі, олар шартты түрде сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Нарықтық
экономика жағдайында өндіріс шығындарын төмендетудің сыртқы факторы
мен тиімді тұтқасы нарықтық бәсекелестік болып табылады. Тек
тұтынушылар үшін бәсекелестік өндірушілерді өндіріс шығындарын
төмендетуге мәжбүр ете алады, және бұл өз кезегінде тауардың бағасын
төмендетуге (қажет болған жағдайда) және сол арқылы сатуды қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді. Басқа ешқандай сыртқы ынталандыру, әсіресе
директивалық нәтиже бермейді.

Шаруашылықтағы шығын факторларын үш жолмен анықтауға болады:
жалпы шығындардың құны және өнім саны; жалпы шығындардың құны;
өнім саны.

Бірінші топ - шаруаларды өндіріс ресурстарын үнемді пайдалануға
ынталандыру, өндіріс шығындарын азайту, бұл мамандану және өндіріс
көлемі, ең қолайлы табиғи-экономикалық жағдайларды пайдалану арқылы
өндірістік ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді және
ауылшаруашылық өнімдерін өндіруге арналған қарқынды және
индустриялық технологиялар.

Екінші топ - неғұрлым жетілдірілген машиналарды қолдану арқылы
өндірістің күрделілігі, күрделі механикаландыру деңгейін жоғарылату; жер
ресурстарын интенсивті пайдалануға негізделген өндіріс көлемінің жер
сыйымдылығы, бұл төлемдердің, шығындардың төмендеуіне әкеледі; жердің
құнарлылығы мен мал өнімділігінің артуына тікелей әсер ететін қаражатты
пайдалану қарқындылығының артуы мен ұлғаюына негізделген өндірістің
капитал сыйымдылығы; материалдық айналым қаражатын сапалы және
үнемді пайдалану және арзан материалдарды сатып алу және пайдалану
негізінде шығындарды азайту арқылы азайтылатын өндірістің материалдық
шығыны.

Үшінші топ - өнімділігі неғұрлым жоғары болса, өнімнің өзіндік құны
төмендейді деген болжамға негізделген өсімдік өнімділігі және мал азығы;
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ауылшаруашылық дақылдарының құрылымы, сонымен қатар өнімнің өзіндік
құнына әсер ететін өнімдердің қауіпсіздігі.

Тауар-ақша қатынастары жағдайында шаруа (фермер) қожалығының
өнімі сатуға арналған, яғни тауарлар белгілі бір бағамен айналымнан оны
тұтынушыға өткізеді. Баға - бұл тауарлар құнының ақшалай көрінісі, яғни
оны өндіруге қажет әлеуметтік шығындар. Баға - бұл тауардағы жұмыс
күшінің ақшалай көрінісі, тауар құнының көрсеткіші.

Шаруа (фермерлік) шаруашылықта бағалар келесі негізгі
функцияларды орындайды:

1) Бағаларды есепке алу функциясы - бұл олардың құнның ақшалай
көрінісі бола отырып, белгілі бір өнімнің өндірісі фермаға қанша тұратынын
көрсететіндігінде. Бағалардың көмегімен шаруа өндіріс көлемін, еңбек
өнімділігін, өндіріс шығындарын, күрделі салымдарды жоспарлайды және
есепке алады, өндірістің экономикалық тиімділігін анықтайды, жекелеген
салалардың дамуына пропорцияларды белгілейді.

2) Бағалардың ынталандырушы функциясы - бұл өнімнің жекелеген
түрлерін өндіруге материалдық ынталандырудың өсуіне немесе төмендеуіне
ықпал етеді. Табыстың қажетті деңгейін қамтамасыз етпейтін немесе
шығынға әкеп соқтыратын төмен бағалар шаруаларды өнімнің осы түрін
өндіруді ұлғайтуға қызықтырмайды. Екінші жағынан, шамадан тыс үлкен
пайда алуға мүмкіндік беретін бағаның өсуі олар үшін экономикалық
артықшылықтар жасайды және әлеуметтік қажеттіліктерге сәйкес келмейтін
өндірісті кеңейтуге әкелуі мүмкін.

Бағалар сонымен бірге шаруа (фермер) қожалығының өнімінің сапасын
жақсартуға белсенді ынталандырушы әсер етеді. Жақсы өнім шығару
шығынды талап етеді. Осы қосымша шығындарды олар бағаның тиісті
өсуімен өтелген жағдайда ғана жүзеге асыруға болады. Шаруа қожалығының
ауылшаруашылық өнімдерінің бағасы келесідей болуы мүмкін: өндірістік
шығындар мен орташа пайдаға тең өнім бағасы; өтінім бағасы - өндіруші
ұсынған; сатып алушы нарығында қалыптасатын сұраныс бағасы; тауарлар
жаппай жеткізілетін көтерме баға; жеке сатып алушылар немесе шағын
партиялармен өнімді сататын бөлшек сауда бағасы; осы нарықта сату жүріп
жатқан нарықтық баға; нақты жағдайларға байланысты орнатылатын
қозғалмалы баға.

Нарықтық баға шаруа қожалығының өте маңызды мәселесі болып
табылады, өйткені ол сапа, сұраныс, ұсыныс және өндіріс шығындарының
арақатынасы үшін шартты орташа стандарттың бір түрі болып табылады.
Өнімнің сапасы жақсырақ болатын және шығындар төмен болатын шаруа
(фермерлік) шаруашылық қосымша пайда алады. Нарықтық стандарттарға
сәйкес келмейтін сол шаруа банкроттыққа дейін шығынға ұшырайды [5] .

Шаруа (фермер) қожалықтарының ауылшаруашылық өнімдерінің
бағалары бойынша шешім қабылдауға әсер ететін бес негізгі факторды бөліп
алуға болады: өндіріс шығындары; сату арналары; тұтынушылар;
бәсекелестер; мемлекет.

Ауылшаруашылық өнімдерінің бастапқы бағасын белгілеу бойынша
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ауылшаруашылық дақылдарының құрылымы, сонымен қатар өнімнің өзіндік
құнына әсер ететін өнімдердің қауіпсіздігі.

Тауар-ақша қатынастары жағдайында шаруа (фермер) қожалығының
өнімі сатуға арналған, яғни тауарлар белгілі бір бағамен айналымнан оны
тұтынушыға өткізеді. Баға - бұл тауарлар құнының ақшалай көрінісі, яғни
оны өндіруге қажет әлеуметтік шығындар. Баға - бұл тауардағы жұмыс
күшінің ақшалай көрінісі, тауар құнының көрсеткіші.

Шаруа (фермерлік) шаруашылықта бағалар келесі негізгі
функцияларды орындайды:

1) Бағаларды есепке алу функциясы - бұл олардың құнның ақшалай
көрінісі бола отырып, белгілі бір өнімнің өндірісі фермаға қанша тұратынын
көрсететіндігінде. Бағалардың көмегімен шаруа өндіріс көлемін, еңбек
өнімділігін, өндіріс шығындарын, күрделі салымдарды жоспарлайды және
есепке алады, өндірістің экономикалық тиімділігін анықтайды, жекелеген
салалардың дамуына пропорцияларды белгілейді.

2) Бағалардың ынталандырушы функциясы - бұл өнімнің жекелеген
түрлерін өндіруге материалдық ынталандырудың өсуіне немесе төмендеуіне
ықпал етеді. Табыстың қажетті деңгейін қамтамасыз етпейтін немесе
шығынға әкеп соқтыратын төмен бағалар шаруаларды өнімнің осы түрін
өндіруді ұлғайтуға қызықтырмайды. Екінші жағынан, шамадан тыс үлкен
пайда алуға мүмкіндік беретін бағаның өсуі олар үшін экономикалық
артықшылықтар жасайды және әлеуметтік қажеттіліктерге сәйкес келмейтін
өндірісті кеңейтуге әкелуі мүмкін.

Бағалар сонымен бірге шаруа (фермер) қожалығының өнімінің сапасын
жақсартуға белсенді ынталандырушы әсер етеді. Жақсы өнім шығару
шығынды талап етеді. Осы қосымша шығындарды олар бағаның тиісті
өсуімен өтелген жағдайда ғана жүзеге асыруға болады. Шаруа қожалығының
ауылшаруашылық өнімдерінің бағасы келесідей болуы мүмкін: өндірістік
шығындар мен орташа пайдаға тең өнім бағасы; өтінім бағасы - өндіруші
ұсынған; сатып алушы нарығында қалыптасатын сұраныс бағасы; тауарлар
жаппай жеткізілетін көтерме баға; жеке сатып алушылар немесе шағын
партиялармен өнімді сататын бөлшек сауда бағасы; осы нарықта сату жүріп
жатқан нарықтық баға; нақты жағдайларға байланысты орнатылатын
қозғалмалы баға.

Нарықтық баға шаруа қожалығының өте маңызды мәселесі болып
табылады, өйткені ол сапа, сұраныс, ұсыныс және өндіріс шығындарының
арақатынасы үшін шартты орташа стандарттың бір түрі болып табылады.
Өнімнің сапасы жақсырақ болатын және шығындар төмен болатын шаруа
(фермерлік) шаруашылық қосымша пайда алады. Нарықтық стандарттарға
сәйкес келмейтін сол шаруа банкроттыққа дейін шығынға ұшырайды [5] .

Шаруа (фермер) қожалықтарының ауылшаруашылық өнімдерінің
бағалары бойынша шешім қабылдауға әсер ететін бес негізгі факторды бөліп
алуға болады: өндіріс шығындары; сату арналары; тұтынушылар;
бәсекелестер; мемлекет.
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шаруа (фермер) қожалығының жұмысының реті:
1) Тұтынушылардың ықтимал сұранысын анықтау - шаруа қожалығы

белгілеген кез келген баға өнімге деген сұраныс деңгейінде жинақталады.
Қалыпты жағдайда сұраныс пен баға кері пропорционалды, яғни баға
неғұрлым жоғары болса, сұраныс аз болады және керісінше.

2) Өндірістік шығындарды есептеу - сұраныс, әдетте, тауардың
максималды бағасын, ал минималды бағасы өндірушінің өндірістік
шығындарымен анықталады. Фермер өз өнімдеріне бағаны белгілеуге
тырысады, сонда олар өндіруге, таратуға және өткізуге жұмсалған барлық
шығындарды, соның ішінде күш пен тәуекел үшін әділ кірісті қосады. Өнім
бағасының үнемі өзгеріп отыруы арқылы нарық фермерге осы өнімді
өндіруге қажет әлеуметтік шығындар туралы объективті ақпарат береді.

3) Бәсекелестердің бағалары мен өнімдерін талдау, бірақ максималды
бағаны сұраныс бойынша, ал минималдысын шығындар бойынша анықтауға
болады, Егер осы шаруаның өнімдері негізгі бәсекелестің өнімдеріне ұқсас
болса, онда шаруа осы бәсекелестің өнімдерінің бағасына жақын бағаны
белгілеуге мәжбүр болады. Әйтпесе, ол сатылымды жоғалтуы мүмкін. Шаруа
бәсекелеске қарағанда, оның өнімі сапасы жоғары болған кезде ғана сұрай
алады.

4) Өнімді өткізу каналдарын талдау - бұл арналардың әрбір
қатысушысы көлемді ұлғайту, сату, пайданың жеткілікті үлесін алу, қайталап
сатып алуды қамтамасыз ету және мақсатқа жету үшін бағаны белгілеуде
маңызды рөл ойнайтындығын ұмытпаған жөн. Осылайша, шаруа
монополияларды бөлу жүйесін қолдана отырып, өнімдерді жеңілдетілген
бағамен бөлшек сауда арқылы сатудың ең төменгі мөлшерін белгілеу арқылы
бағаны үлкен бақылауға ала алады; өнімдердің бағасын алдын-ала белгілеу;
жеке сауда дүкендерін ашу және т.б.

5) Мемлекеттің әсерін қарастыру - шаруа бірқатар жағдайларда
үкіметтің баға процесіне араласуын ескеруі және күтуі керек: егер шаруа
(фермер) қожалығының көтерме және бөлшек сауда арасында жоғары
бағалар туралы келісімі болса; шаруалар немесе көтерме саудагерлер бөлшек
сауда бағаларын қатаң бақылауға алған кезде; ұсақ бөлшек саудагерлерді
қорғау мақсатында бағаны төмендету жағдайында және т.б.

Мемлекеттің баға саясатына әсері әкімшілік және экономикалық
әдістермен де жүзеге асырылуы мүмкін.

Еңбекті пайдалану жəне еңбекақы төлеуді ұйымдастыру. Шаруа
қожалығындағы еңбек - адамның мақсатты әрекеті, ол оның мақсатына жету
үшін табиғат нысандарын өзгертеді және реттейді. Өзінің өкілеттіктеріне
қосымша құралдарды қолдана отырып, шаруа табиғат беретін материалды
адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын өнімдерге айналдырады.

Шаруа (фермерлік) шаруашылығындағы еңбек процесі үш элементтен
тұрады: еңбек құралдары; еңбек объектілері; адам еңбегінің өзі.

Шаруа (фермер) қожалығының тиімділігі шешуші дәрежеде еңбек
ресурстарының болуына, біліктілігіне және пайдалану деңгейіне байланысты.
Шаруа (фермерлік) қожалығындағы еңбек ресурстарын басқару Қазақстан
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Республикасының Еңбек Кодексіне сәйкес жүргізіледі. Сонымен қатар бұнда
ұйымның отбасылық негізде құрылатын формасыда ескерілуі қажет, яғни
отбасының еңбекке қабілетті әр мүшесі еңбекке құқығы мен міндеттері
сақталуы тиіс.

Бір жұмыс бірлігі үшін жұмыс уақытының маусымдық қорын 1200
сағат көлемінде алуға болады (24 жұмыс күнінің 5 айы және күніне 10 сағат).
Тиісті жердің бір гектарын өңдеудің еңбек өнімділігіне немесе қызмет
етілетін мал санына бөліп, жұмыс уақытының маусымдық қорын бөліп, сіз
көптеген экономикалық мәселелерді шешу кезінде ескерілуі керек жер
телімін немесе бір жұмыс күшіне шаққандағы мал санын ала аласыз.

Ауылшаруашылық өндірісіндегі еңбек қатынастарының жүйесі еңбек
ресурстарының айрықша белгілері тән биологиялық сипаттамаларына сәйкес
келуі керек. Олар:
1) Еңбек процестеріндегі өзін-өзі басқару. Аграрлық өндірісте, әсіресе ауыл
шаруашылығында, биологиялық процестер жиі өзгеріп отыратын
жағдайларда жүреді, сондықтан сыртқы бақылаудың мүмкіндіктері өте
шектеулі. Осыған байланысты, шаруа (фермерлік) шаруашылығында
басқарушылық және атқарушы болып еңбек бөлінісі болмайды, керісінше,
жұмысшылардың өзіне атқарушы және басқару функциялары тән.
2) Шаруа отбасы кірісінің аралық нәтижелерге емес, жер мен малға еңбектің
түпкілікті экономикалық нәтижелеріне тәуелділігі - өнімнің саны, сапасы,
оны өндіру шығындары, пайда. Бұл тәуелділік - еңбек операцияларын
жүргізу кезінде технологиялық талаптарға сәйкес, сондай-ақ ауа-райының
өзгеруіне байланысты олардың реттілігі мен мерзімдерін таңдауда
жауапкершілік пен креативтіліктің көрініс табуы жағдайында шаруаның
қатаң ішкі өзін-өзі басқаруын дамытудың міндетті шарты.
3) Босанудың маусымдылығы. Бұл егін егу, дақылдарды күту, егін жинау
және т.б. процестерін жүзеге асырудың қысқа мерзімді ауылшаруашылық
жұмыстары кезінде оған қажеттіліктің артуынан көрінеді. Фермадағы
еңбекке деген үлкен қажеттілік кейбір жазғы жұмыстар кезінде (шілде,
тамыз), ал ең азы - қыста (қаңтар, ақпан) сезіледі.

Шаруа (фермерлік) қожалықтарында еңбек қолдану тиімділігін
арттыруда жыл бойына еңбек қорларын біркелкі пайдалануды қамтамасыз
ете отырып, оның маусымдықты төмендету жолдарын іздеудің маңызы зор.
Бұл- біріншіден, өндірісті механикаландыру деңгейі. Оның өсуі
ауылшаруашылық жұмыстарының ең қиын кезеңдерінде еңбек шығынына
қажеттілікті азайтуға және сол арқылы қыста және жазда еңбекке деген
қажеттілік арасындағы алшақтықты азайтуға мүмкіндік береді. Екіншіден,
өндірістің салалық құрылымы. Оны жақсарту, мүмкін және ыңғайлы орынды
болатын жерлерде, жыл бойына біркелкі жұмыс күшіне қажеттілік бар
салалар мен өнім түрлерінің үлесін арттырудан тұрады.

Қолданыстағы заңнама жалдамалы жұмысшыларды шаруа (фермер)
қожалығында пайдалануға мүмкіндік береді, қажеттілігі құбылуы мүмкін
және екі факторға байланысты: ферма басшысы өз жұмысшыларына беруге
дайын болатын өкілеттік пен жауапкершілік дәрежесі және жұмыс көлемі.
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сағат көлемінде алуға болады (24 жұмыс күнінің 5 айы және күніне 10 сағат).
Тиісті жердің бір гектарын өңдеудің еңбек өнімділігіне немесе қызмет
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келуі керек. Олар:
1) Еңбек процестеріндегі өзін-өзі басқару. Аграрлық өндірісте, әсіресе ауыл
шаруашылығында, биологиялық процестер жиі өзгеріп отыратын
жағдайларда жүреді, сондықтан сыртқы бақылаудың мүмкіндіктері өте
шектеулі. Осыған байланысты, шаруа (фермерлік) шаруашылығында
басқарушылық және атқарушы болып еңбек бөлінісі болмайды, керісінше,
жұмысшылардың өзіне атқарушы және басқару функциялары тән.
2) Шаруа отбасы кірісінің аралық нәтижелерге емес, жер мен малға еңбектің
түпкілікті экономикалық нәтижелеріне тәуелділігі - өнімнің саны, сапасы,
оны өндіру шығындары, пайда. Бұл тәуелділік - еңбек операцияларын
жүргізу кезінде технологиялық талаптарға сәйкес, сондай-ақ ауа-райының
өзгеруіне байланысты олардың реттілігі мен мерзімдерін таңдауда
жауапкершілік пен креативтіліктің көрініс табуы жағдайында шаруаның
қатаң ішкі өзін-өзі басқаруын дамытудың міндетті шарты.
3) Босанудың маусымдылығы. Бұл егін егу, дақылдарды күту, егін жинау
және т.б. процестерін жүзеге асырудың қысқа мерзімді ауылшаруашылық
жұмыстары кезінде оған қажеттіліктің артуынан көрінеді. Фермадағы
еңбекке деген үлкен қажеттілік кейбір жазғы жұмыстар кезінде (шілде,
тамыз), ал ең азы - қыста (қаңтар, ақпан) сезіледі.

Шаруа (фермерлік) қожалықтарында еңбек қолдану тиімділігін
арттыруда жыл бойына еңбек қорларын біркелкі пайдалануды қамтамасыз
ете отырып, оның маусымдықты төмендету жолдарын іздеудің маңызы зор.
Бұл- біріншіден, өндірісті механикаландыру деңгейі. Оның өсуі
ауылшаруашылық жұмыстарының ең қиын кезеңдерінде еңбек шығынына
қажеттілікті азайтуға және сол арқылы қыста және жазда еңбекке деген
қажеттілік арасындағы алшақтықты азайтуға мүмкіндік береді. Екіншіден,
өндірістің салалық құрылымы. Оны жақсарту, мүмкін және ыңғайлы орынды
болатын жерлерде, жыл бойына біркелкі жұмыс күшіне қажеттілік бар
салалар мен өнім түрлерінің үлесін арттырудан тұрады.

Қолданыстағы заңнама жалдамалы жұмысшыларды шаруа (фермер)
қожалығында пайдалануға мүмкіндік береді, қажеттілігі құбылуы мүмкін
және екі факторға байланысты: ферма басшысы өз жұмысшыларына беруге
дайын болатын өкілеттік пен жауапкершілік дәрежесі және жұмыс көлемі.

Жұмысқа қабылдау туралы шешім жұмыс жағдайына қатысты толық
түсіністік пен келісімге негізделуі керек. Жазбаша келісім - бұл транзакция
аяқталғанының ең жақсы дәлелі.

Жалақыны анықтау ферманың орналасқан жеріне, жергілікті еңбек
нарығына, қызметкердің жауапкершілік дәрежесіне, оның біліктілігі мен
тәжірибесіне, сондай-ақ қосымша жеңілдіктерге байланысты болады.
Қызметкерлерге еңбекақы төлеудің үш негізгі принципі бар:
1) ай сайынғы төлем, бұл төлем жүйесінде жұмыс уақыты нақты көрсетілуі
керек. Кейбір күндерде жұмыс күнін ұзартуға жол берілмеуі мүмкін
болғандықтан, еңбек келісім-шартында жұмыс уақытының ұзақтығы немесе
басқа күндердегі демалыс қарастырылуы керек.
2) сағаттық ақы, егер қызметкерге сағат сайын жұмыс уақытының санын
көрсете отырып, максималды жүктеме белгілене отырып төленетін болса,
онда жұмыс берушінің жұмыс күнін қажет болған жағдайда ұзарту туралы
өтініші ақылға қонымды болып саналады. Бұл қағида жұмыс күнінің ішінде
екі жақтың даулы жағдайларын азайтады. Бұл әсіресе фермадағы жұмыс күші
өсетін немесе құлайтын кезеңдер үшін өте маңызды.
3) атқарылған жұмыс нәтижесі үшін ақы төлеу, ауылшаруашылық
секторында бұл әдіс жеміс-жидек пен көкөніс терушілерді жалдау кезінде
қолданылады. Әдістің кемшіліктеріне жұмыс сапасының төмендеу қаупі
және жұмысшылар тарапынан жұмысқа бейсаналық көзқарас жатады.
4) қосымша жеңілдіктер, жұмыспен қамтуды бәсекеге қабілетті және жақсы
жұмысшылар үшін тартымды ету үшін фермерлер қосымша жеңілдіктер мен
сыйақыларға көп көңіл бөледі. Олардың ішіндегі ең маңыздылары:
әлеуметтік қамсыздандыру, жұмыссыздықтан сақтандыру, жазатайым
жағдайлардан, ауру жағдайында, ақылы еңбек демалысы, кәсіптік оқу,
тұрғын үй және т.б.

Қосымша қызметтер мен сыйақылардың жиынтығын бағалау
жалақының 30% жетуі мүмкін. Егер қызметкер қосымша жеңілдіктердің
артықшылықтарын шамадан тыс бағалайтын болса, онда бұл оның
наразылығын тудыруы мүмкін, сондықтан иесі көрсетілген жеңілдіктердің
табиғатын түсіндіруі керек. Меншік иесінің қосымша жеңілдіктер беру
шығындары қызметкер алатын өсімнен аспауы керек.

Сыйақының ең көп тараған түрлері: жұмыс тәртібі (режимі), ең
қолайлы - жылжымалы кесте, ол иесіне де, қызметкерге де тиімді; ақылы
демалыс, жұмыс беруші қысқы демалыстарды қызметкердің оң көзқараспен
қабылдамайтынын ұмытпауы керек. Бірақ қызметкер демалысты жұмыстың
қарқындылығы минималды болатын кезеңдерде жариялауға міндетті.
Қызметкер демалысты жоспарлау үшін оның демалысы туралы алдын-ала
білуі керек. Жұмыс істемейтін күндерге ақы төлеу еңбек шығындарын
көбейтеді, бірақ шаршау, жазатайым оқиғалар мен еңбек айналымының
салдарынан шығындарды азайтады; ауруы бойынша демалыс - ауырған
жұмыс күндері үшін төленеді. Жұмыс берушілер аурудың ұзақтығына жол
бермеу үшін жазатайым жағдайдан сақтандыруды қарастыруы керек; тұрғын
үй жағдайлары - қызметкерге меншік иесі есебінен ай сайынғы
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шығындардың өтемақы сомасы есебінен тұрғын үй беру; өндірістік оқыту,
фермерлер жұмысшыларды оқытуға көбірек көңіл бөлуде. Жұмыс беруші
оқу, оның ішінде курстарға бару үшін ақыны жартылай немесе толық төлей
алады. Нәтижесінде ол жақсы оқытылған қызметкерді алады, дегенмен, егер
ол жалақысы жақсы жұмыс тапса, жоғалу қаупі бар; өмірді сақтандыру,
денсаулық. Отбасылық медициналық сақтандыру полисін алу, өмірді
сақтандырудың толық немесе ішінара төлеуі және т.б. қызметкерге қосымша
жеңілдіктер береді; ауылшаруашылық өнімдері.

Жалпы тәжірибе - ауылшаруашылық өнімдерінен - сүт, ет, жұмыртқа,
көкөністерден табиғи тауарларды тегін беру. Бірақ бұл тараптардың
әрқайсысы үшін әрқашан жақсы бола бермейді. Сондықтан төлемді ұлғайту
және өнімді қызметкерлерге өзіндік құны бойынша сату дұрыс болады:
бонустар мен бонустық төлемдерді кей жақсы қызметкерді тарту, сақтау және
бағалау үшін пайдаланады; нақты еңбекпен немесе егін жинау маусымының
соңында нақты жұмыс үшін сыйақы жүйесі; өнімді ынталандыру жүйесі. Бұл
жұмысшыларды жақсы жұмыс істеуге шақырады; тең мүмкіндіктер жүйесі.
Ол жұмысшыға жалақы орнына мал бөлу, жеке меншік жерлерін өңдеу үшін
ауылшаруашылық техникаларын пайдалануға рұқсат беру және т.б. Әдетте
бұл жүйе бастаушы фермада 1-2 жыл жұмыс істегеннен кейін енгізіледі;
пайда бөлу. Қызметкер негізгі жалақыға қосымша табыстың белгілі бір
пайызын ала алады. Мұндағы маңызды мәселе- әдетте, пайданы дәл есепке
алуға байланысты болады, өйткені иелері оны құпия ұстауға тырысады;
қызметкерді осы шаруашылыққа тағайындау жүйесінде тұрақты жалақыдан
басқа, жыл сайын ақшалай ынталандыру келісім-шарт негізінде төленеді және
бұл сыйақы жыл сайын артып отырады.

Барлық қосымша сыйақылар келісілген жалақыдан асатын сома ретінде
және нақты жұмыста мұқият болуға тиіс. Бонустар жазбаша түрде және
шотқа ыңғайлы және иесі үшін де, қызметкер үшін де түсінікті индикаторлар
түрінде жасалуы керек.

Қызметкерлерді оқыту процесі оның түрі мен күрделілігіне
байланысты бірнеше күн немесе аптаға созылуы мүмкін. Қызметкер иесінің
қалауын не, қайда, неге және қалай жасау керектігін түсінуі керек. Білімдер
мен дағдыларсыз қызметкер тағайындалған жұмысты жеңе алмауы мүмкін,
бұл уақыттың, ресурстардың, жабдықтың бүлінуіне әкелуі мүмкін. Оқу
кезінде еңбек процесі келесі кезеңдерге бөлінеді: қызметкерлерге бағдарлау;
қызметкерлерді оқыту; қызметкердің дағдыларды меңгеруін бақылау; иесінің
бақылауы.

Қызметкер жұмысқа қабылданғаннан кейін, фермамен танысып,
оқығаннан кейін, жұмыс беруші оның әл-ауқатына қамқорлық жасауы,
онымен шаруашылықтың келешегі мен жоспарларын талқылауы керек.
Меншік иесі қызметкерлерге қалай жұмыс істейтіні, оны қайда
жасайтындығы, ал қай жерде болмайтындығы туралы түсініктеме беріп,
жұмысты одан әрі жақсарту жолдарын ұсынуы керек.

Еңбекті басқару шешімдері егер олар жақсы жұмысшыларға қатысты
болса, оңай көрінеді, ал немқұрайды жұмысшыларға қатысты болған кезде
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шығындардың өтемақы сомасы есебінен тұрғын үй беру; өндірістік оқыту,
фермерлер жұмысшыларды оқытуға көбірек көңіл бөлуде. Жұмыс беруші
оқу, оның ішінде курстарға бару үшін ақыны жартылай немесе толық төлей
алады. Нәтижесінде ол жақсы оқытылған қызметкерді алады, дегенмен, егер
ол жалақысы жақсы жұмыс тапса, жоғалу қаупі бар; өмірді сақтандыру,
денсаулық. Отбасылық медициналық сақтандыру полисін алу, өмірді
сақтандырудың толық немесе ішінара төлеуі және т.б. қызметкерге қосымша
жеңілдіктер береді; ауылшаруашылық өнімдері.

Жалпы тәжірибе - ауылшаруашылық өнімдерінен - сүт, ет, жұмыртқа,
көкөністерден табиғи тауарларды тегін беру. Бірақ бұл тараптардың
әрқайсысы үшін әрқашан жақсы бола бермейді. Сондықтан төлемді ұлғайту
және өнімді қызметкерлерге өзіндік құны бойынша сату дұрыс болады:
бонустар мен бонустық төлемдерді кей жақсы қызметкерді тарту, сақтау және
бағалау үшін пайдаланады; нақты еңбекпен немесе егін жинау маусымының
соңында нақты жұмыс үшін сыйақы жүйесі; өнімді ынталандыру жүйесі. Бұл
жұмысшыларды жақсы жұмыс істеуге шақырады; тең мүмкіндіктер жүйесі.
Ол жұмысшыға жалақы орнына мал бөлу, жеке меншік жерлерін өңдеу үшін
ауылшаруашылық техникаларын пайдалануға рұқсат беру және т.б. Әдетте
бұл жүйе бастаушы фермада 1-2 жыл жұмыс істегеннен кейін енгізіледі;
пайда бөлу. Қызметкер негізгі жалақыға қосымша табыстың белгілі бір
пайызын ала алады. Мұндағы маңызды мәселе- әдетте, пайданы дәл есепке
алуға байланысты болады, өйткені иелері оны құпия ұстауға тырысады;
қызметкерді осы шаруашылыққа тағайындау жүйесінде тұрақты жалақыдан
басқа, жыл сайын ақшалай ынталандыру келісім-шарт негізінде төленеді және
бұл сыйақы жыл сайын артып отырады.

Барлық қосымша сыйақылар келісілген жалақыдан асатын сома ретінде
және нақты жұмыста мұқият болуға тиіс. Бонустар жазбаша түрде және
шотқа ыңғайлы және иесі үшін де, қызметкер үшін де түсінікті индикаторлар
түрінде жасалуы керек.

Қызметкерлерді оқыту процесі оның түрі мен күрделілігіне
байланысты бірнеше күн немесе аптаға созылуы мүмкін. Қызметкер иесінің
қалауын не, қайда, неге және қалай жасау керектігін түсінуі керек. Білімдер
мен дағдыларсыз қызметкер тағайындалған жұмысты жеңе алмауы мүмкін,
бұл уақыттың, ресурстардың, жабдықтың бүлінуіне әкелуі мүмкін. Оқу
кезінде еңбек процесі келесі кезеңдерге бөлінеді: қызметкерлерге бағдарлау;
қызметкерлерді оқыту; қызметкердің дағдыларды меңгеруін бақылау; иесінің
бақылауы.

Қызметкер жұмысқа қабылданғаннан кейін, фермамен танысып,
оқығаннан кейін, жұмыс беруші оның әл-ауқатына қамқорлық жасауы,
онымен шаруашылықтың келешегі мен жоспарларын талқылауы керек.
Меншік иесі қызметкерлерге қалай жұмыс істейтіні, оны қайда
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қиынға соғады. Егер қызметкер бұдан жақсартуды күтпесе, оны жұмыстан
босату туралы ескерту керек. Бұл әдетте жұмыста жұмыстан босатудың
себептерін талқылап, сөйлесу арқылы жасалады. Жалақыны сақтай отырып,
жұмыстан босатылған жұмысшыға жаңа жұмыс табуға уақыт беруге болады.
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керек, болашақта мұндай жағдайды болдырмас басқа қызметкерлерге
қатысты қателік жасамау керек [2,5] .

Экономикалық басқару механизмі. Шаруа (фермерлік) шаруашылығы -
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субъектісі. Бұл шаруа (фермерлік) қожалықтың басқа ауылшаруашылық
тауар өндірушілерімен қатар нарықтық экономикада бір сапада - тауар
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Шаруа (фермер) қожалығының тиімді экономикалық тәуелсіздігін және
оның нарықтық экономика жағдайында тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз
етудің қажетті шарттары:

1) өндірістік қызметтің максималды еркіндігі. Шаруа (фермерлік)
қожалықтағы тиімді ауылшаруашылық өндірісінің негізін еркін өндірушілер
құрайды, олардың меншігі мен кірісін көбейтеді, сол арқылы тек нарықтық
бағалар мен салықтарға назар аудара отырып, қауіп-қатерге қарсы әрекет
етіп, әлеуметтік мәселелерді шешеді.Тауар өндіруші ретінде шаруа (фермер)
қожалығы өзінің немесе жалға алынған өндірістік ресурстарды пайдалану
еркіндігіне ие болуы, өндіріс бағдарламасын дербес анықтауы, жеткізушілер
мен тұтынушыларды таңдай алуы, өнім бағасын белгілеуі, салықтан кейін
қалған кірісті (кірісті) басқаруы және басқа мәселелерді шешуі,
экономикалық қызметке және өндірісті дамытуға байланысты.

2) Шаруа (фермер) қожалықтарының шаруашылық қызмет нәтижелері
үшін толық экономикалық (яғни меншік) жауапкершілігі. Салыстырмалы
экономикалық оқшаулану және нақты экономикалық тәуелсіздік негізінде
бұл шаруашылықтар меншік нысанына қарамастан, өндірістік ресурстарды
молайтуға және экономикалық мүдделерді өздерінің экономикалық
нәтижелеріне тікелей пропорцияда жүзеге асыруы керек. Дәл осы шаруа
(фермер) қожалығының әлеуметтік-экономикалық жағдайының бизнесті
тиімді басқаруды қамтамасыз ететін өзінің экономикалық нәтижелеріне
тікелей тәуелділігі.

Сонымен қатар, бұл жауапкершілік ағымдағы кіріспен де, мүлікпен де
қамтамасыз етіледі.

3) Нарықта ауылшаруашылық өнімдеріне баға деңгейі еркін
ұсынылатын, сұраныс пен ұсынысты теңестіретін еркін баға. Мемлекетпен
қамтамасыз етілетін өнімнің маңызды түрлеріне бағаны орталықтандырылған
реттеуге рұқсат етіледі. Қалған өнімдер ақысыз, келісімшарттық бағамен
сатылады.

4) Шаруа (фермер) қожалықтарының тауар өндірушілер ретіндегі
бәсекелестігі экономикалық белсенділікті ынталандырудың,
тұтынушылардың сұраныстарына сәйкес өнім сапасын жақсартудың, өндіріс
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шығындарын азайту мен бағаны тұрақтандырудың маңызды факторы болып
табылады. Бәсекелестіктің дамуы ауылшаруашылық экономикасын
монополиясыздандыруға да ықпал етеді.

5) Мемлекеттік органдардың ауылшаруашылық өндірісінің
тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында жекелеген жағдайларды және
қызметтің жекелеген салаларын қоспағанда, шаруа (фермер) қожалығының
өндірістік қызметіне тікелей араласудан бас тартуы. Табиғаты бойынша
шаруалардың еңбегі сыртқы қамқоршылықпен үйлеспейді. Бұл, біріншіден,
аграрлық өндірісте сыртқы жағынан, кез-келген жағынан басқаруға өте
шектеулі мүмкіндіктердің болуымен байланысты; орталық үкімет
биологиялық процесте болып жатқан барлық өзгерістерді дер кезінде ескере
алмайды, көбінесе олар кеш болады. Басқару және атқару функциялары
тікелей шаруалардың өзінде болуы керек.

Екіншіден, шаруа (фермер) қожалығы экономикалық тұрғыдан
оқшауланған субьект және заңды тұлға болғандықтан, оның басшылық етуі
міндетті болып табылатын және оның экономикалық шешімдері келісілуі
керек басқарушы орган бола алмайды. Ауылшаруашылық өндірушісінің тек
іскери серіктестері бар, және олардың арасындағы қатынастар мазмұнды
және келісім-шарт түрінде экономикалық болып табылады. Нарықтық
қатынастар вертикальдан тауар өндірушілердің көлденең байланысының
таралуына ауысуды көрсетеді.Сонымен қатар, шаруа (фермер) қожалықтары
біршама мемлекеттік қолдауды қажет етеді.

6) Шаруа (фермер) қожалығының ашықтығы, оны экономикалық
қатынастар жүйесіне дәйекті түрде енгізу. Кез келген өндіруші қолданыстағы
заңнамаға сәйкес сыртқы экономикалық операцияларды жүргізуге құқылы.
Осы шарттар орындалған жағдайда ғана шаруа (фермер) қожалығының
өндірістік белсенділігін арттыруға, соның негізінде ауылшаруашылық
өнімдерін өндіруді ұлғайтуға және азық-түлік проблемасын шешуге нақты
алғышарттар жасалады.

Шаруа (фермер) қожалығының кірістерін есепке алу жəне салық салу.
Бухгалтерлік есеп. Әрбір шаруа (фермер) қожалығы қызметінің

маңызды құрамдас бөлігі бухгалтерлік есеп болып табылады. Шаруа
(фермер) қожалығындағы бухгалтерлік есептің негізгі міндеттері:

1) жедел процестер мен шешімдер қабылдауға, сондай-ақ несие
берушілерге, жеткізушілерге, салық, қаржы, банк органдарына және басқа да
мүдделі ұйымдар мен тұлғаларға пайдалану үшін қажетті бизнес-процестер
мен экономикалық қызмет нәтижелері туралы толық және сенімді ақпаратты
қалыптастыру.

2) шешімдер мен жоспарларға сәйкес мүліктің болуы мен қозғалысын,
материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды пайдалануды бақылауды
қамтамасыз ету.

3) шаруашылық және қаржылық қызметтегі жағымсыз құбылыстардың
уақтылы алдын-алу, шаруашылықтағы резервтерді анықтау және жұмылдыру.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыратын шаруа (фермер) қожалығы: нақты
шарттарға сүйене отырып, бухгалтерлік жұмыстың ұйымдастырушылық
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1) жедел процестер мен шешімдер қабылдауға, сондай-ақ несие
берушілерге, жеткізушілерге, салық, қаржы, банк органдарына және басқа да
мүдделі ұйымдар мен тұлғаларға пайдалану үшін қажетті бизнес-процестер
мен экономикалық қызмет нәтижелері туралы толық және сенімді ақпаратты
қалыптастыру.

2) шешімдер мен жоспарларға сәйкес мүліктің болуы мен қозғалысын,
материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды пайдалануды бақылауды
қамтамасыз ету.

3) шаруашылық және қаржылық қызметтегі жағымсыз құбылыстардың
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формасын дербес белгілейді; жалпы әдістемелік қағидаларды ескере отырып,
қолданыстағы ұсыныстар негізінде бухгалтерлік есеп нысаны мен әдістерін
анықтайды; шаруашылықта есеп айырысу, есеп беру, бақылау жүйесін
дамытады; бухгалтерлік есепте ақпаратты пайдаланудың негізгі үш бағыты
бар: есеп беру, жағдайды талдау және жоспарлау.

Есеп беру, ең алдымен, салық шегерімдерінің мөлшерін анықтауда,
сондай-ақ несиелер мен несие берушілерге есеп беру кезінде қолданылады.
Бухгалтерлік есеп мәліметтері несие берудің несиелік қабілеттілігін растауға
мүмкіндік береді, өйткені олар несие берушіге экономиканың
рентабельділігін, несиелерді қайтару мүмкіндігін, сондай-ақ қауіпті
жағдайларды бағалау үшін қажетті ақпаратты береді. Несие берушіге несиені
бақылау үшін мерзімді есептер қажет болуы мүмкін. Осы себепті
бухгалтерлік есеп толық және уақтылы болуы керек.

Жағдайды талдау. Бухгалтерлік есеп мәліметтері шаруа (фермер)
қожалығының өндірістік қызметіндегі кемшіліктерді, проблемаларды
анықтау тәсілдері мен оларды шешу мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі.

Жоспарлау. Бухгалтерлік есеп жүйесін шаруашылық қызметін
жоспарлауда қолдануға болады. Тіркелген деректері бұрынғы жағдай туралы
ақпарат беретініне қарамастан, ол белгілі бір процестер орын алған нақты
жағдайды сипаттайды; сондықтан олар болашақ экономика жоспарларын
құруда пайдалы.

Шаруа (фермер) қожалығындағы есепке алу жүйесі оңай жүзеге
асырылуы керек (өте қарапайым) және қажетті және уақтылы ақпарат беруі
керек. Есепті кезең инвентаризация жүргізу мерзімдерін анықтайды, оның
барысында шоттар, қаражаттың кірістері мен шығыстары жинақталады.
Шаруа (фермер) қожалығы үшін ең типтік есепті кезең - бұл күнтізбелік жыл.
Шаруа төлемді алғаннан кейін кірістер мен шығыстарды есепке алудың
кассалық әдісін немесе операцияларды аяқтау кезіндегі есептеу әдісін таңдай
алады. Әрбір шаруа (фермер) қожалығы бухгалтерлік есеп пен есеп берудің
өзіндік жүйесін жасауы керек.

Шаруа (фермер) қожалығында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың
негізгі принциптері: өндірістік операцияларды бухгалтерлік есеп журналында
көрсету; банктік құжаттарды, жеткізушілердің шоттарын, жұмыс кестесін
және қызметкерлердің жалақысын есептеу; бухгалтерлік есеп регистрлерін
(журналдар, кітаптар) және шоттарды қолдану; экономиканың өндірістік
және қаржылық қызметі туралы есеп беру (бухгалтерлік балансты, кірістер
мен шығыстар туралы есепті толтыру).

Шаруа (фермер) қожалығындағы бухгалтерлік есепті оның иесі (немесе
отбасы ұжымының басқа мүшесі) жүзеге асырады. Есептің объектісі
экономикалық және қаржылық қызмет болып табылады, ол келесі
процестерден тұрады: негізгі құралдарды және басқа да материалдық
құндылықтарды сатып алу, сондай-ақ амортизацияны есепке алу; тікелей
өндіріс процесі; дайын өнімді сату.

Шаруа (фермер) қожалығында бухгалтерлік есеп регистрі ретінде
мыналарды пайдалануға болады: шаруашылық операциялары журналдары;
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мүлікті есепке алу кітабы (негізгі құралдар, мал және құс, материалдық
құндылықтар), сондай-ақ амортизациялық журнал; қолма-қол ақшаны,
қарыздарды және есеп айырысуларды есепке алу кітабы; кірістер мен
шығыстарды есепке алу кітабы.

Экономикада болып жатқан барлық шаруашылық операциялар, ең
алдымен, бухгалтерлік есеп журналында тіркеледі. Онда шаруашылық
мәміленің нөмірі, күні, құжаттың атауы, мәміленің мазмұны, кірісі, шығысы
көрсетіледі (1 кесте).

1 кесте - жылға арналған операциялар журналы
р/с Уақыты Мәміленің мазмұны, құжаттың атауы және нөмірі

Мүліктерді есепке алу кітабы үш бөлімнен тұрады: бірінші - негізгі
құралдарды есепке алу, екінші бөлім - тауарлық-материалдық
құндылықтарды есепке алу, үшінші бөлім - мал шаруашылығы. Бухгалтерлік
есеп материалдардың, өнімдердің және малдың әр объектісі үшін заттай да,
құнмен де жүргізіледі (2-кесте).

2-кесте - жылдағы мүлікті есепке алу кітабы
I. айналым қаражаттары

р/с Жазбаның негізі(мәміленің реттік нөмірі, құжат) Атауы

ІІ. Тауарлы-материалдық қорлар
Уақыты Шаруашылық мәміле құжатының реттік нөмірі Мазмұны Кіріс Шығыс

III. Ірі қара мал мен құс
Жануарлардың түрі мен тобы:

Уақыты Шаруашылық мәміле құжатының реттік нөмірі Мазмұны Кіріс Шығыс

Негізгі құралдарды есепке алу жүйесінде амортизациялық
аударымдарды есепке алу кітабы толтырылады: ол шығындарға, қалдық
құнына, таңдалған амортизация әдісіне, сондай-ақ негізгі құралдардың әр
түрінің қызмет ету мерзіміне сүйене отырып бірнеше жыл бойына
амортизациялық аударымдардың сомасын жазуға мүмкіндік береді (кесте 3)

3-кесте - қолма-қол ақша, қарыздар және есеп айырысулар кітабы
Уақыты Операцияның, құжаттың реттік нөмірі Мазмұны Кіріс Шығыс
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мүлікті есепке алу кітабы (негізгі құралдар, мал және құс, материалдық
құндылықтар), сондай-ақ амортизациялық журнал; қолма-қол ақшаны,
қарыздарды және есеп айырысуларды есепке алу кітабы; кірістер мен
шығыстарды есепке алу кітабы.

Экономикада болып жатқан барлық шаруашылық операциялар, ең
алдымен, бухгалтерлік есеп журналында тіркеледі. Онда шаруашылық
мәміленің нөмірі, күні, құжаттың атауы, мәміленің мазмұны, кірісі, шығысы
көрсетіледі (1 кесте).

1 кесте - жылға арналған операциялар журналы
р/с Уақыты Мәміленің мазмұны, құжаттың атауы және нөмірі

Мүліктерді есепке алу кітабы үш бөлімнен тұрады: бірінші - негізгі
құралдарды есепке алу, екінші бөлім - тауарлық-материалдық
құндылықтарды есепке алу, үшінші бөлім - мал шаруашылығы. Бухгалтерлік
есеп материалдардың, өнімдердің және малдың әр объектісі үшін заттай да,
құнмен де жүргізіледі (2-кесте).

2-кесте - жылдағы мүлікті есепке алу кітабы
I. айналым қаражаттары

р/с Жазбаның негізі(мәміленің реттік нөмірі, құжат) Атауы

ІІ. Тауарлы-материалдық қорлар
Уақыты Шаруашылық мәміле құжатының реттік нөмірі Мазмұны Кіріс Шығыс

III. Ірі қара мал мен құс
Жануарлардың түрі мен тобы:

Уақыты Шаруашылық мәміле құжатының реттік нөмірі Мазмұны Кіріс Шығыс

Негізгі құралдарды есепке алу жүйесінде амортизациялық
аударымдарды есепке алу кітабы толтырылады: ол шығындарға, қалдық
құнына, таңдалған амортизация әдісіне, сондай-ақ негізгі құралдардың әр
түрінің қызмет ету мерзіміне сүйене отырып бірнеше жыл бойына
амортизациялық аударымдардың сомасын жазуға мүмкіндік береді (кесте 3)

3-кесте - қолма-қол ақша, қарыздар және есеп айырысулар кітабы
Уақыты Операцияның, құжаттың реттік нөмірі Мазмұны Кіріс Шығыс

II. Несие түрі бойынша банктік несиелер
Уақыты Операцияның,

құжаттың реттік
нөмірі

Операция
мазмұны

Алынғаны Қайтарылғаны Ескертулер

III. Жеткізушілермен, тапсырыс берушілермен және т.б. есеп
айырысулар

Жеткізушінің, сатып алушының атауы:
Уақыты Операцияның, құжаттың

реттік нөмірі
Операция
мазмұны

Берешектің
қозғалысы

Сатып
алушылар
алдындағы
қарыз (дебет)

Сатып алшылардың
қарызын (несие) есептен
шығару

Ақша қаражаттарын, кредитторлар мен есеп айырысуларды есепке алу
кітабы үш бөлімнен тұрады. Оның мақсаты мұлікті есепке алу кітабына
ұқсас, мұнда есепке алу ақша түрінде болады (4 кесте).

4 кесте - Амортизация есебі журналы
Негізгі
құралдар

Сатып
алынған
күні

Құны немесе
бастапқы
құны, теңге

Тарату
құны

жыл
соңы

жыл
соңы

жыл
соңы

Кірістер мен шығыстарды есепке алу кітабы екі бөлімнен тұрады: кіріс пен
шығындар. Бұл кітаптар шаруа (фермер) қожалығы қызметінің нәтижелерін
анықтау үшін қолданылады (5 кесте).

5 кесте - үшін кірістер мен шығыстар кітабы
I. Шаруаның табысы

уақыты шаруашылық мәміле
құжатының реттік нөмірі

операция мазмұны сомасы,
теңге

ескерту

II. Шаруаның шығыны
уақыты шаруашылық мәміле

құжатының реттік нөмірі
операция мазмұны сомасы,

теңге
ескерту

Қорытынды бухгалтерлік кесте жалпыланған түрде ресурстар мен
олардың қалыптасу көздерін көрсететін шаруа (фермер) қожалығының
сальдосы болуы мүмкін (6 кесте).
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6-кесте - 1 ақпанға шаруа (фермерлік) қожалығының сальдосы

Актив Пассив
Баланстық баптар шот атауы Баланстық баптар шот атауы
барлығы барлығы

Табысқа салық салу. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, шаруа (фермер)
қожалықтары жыл бойына бір әлеуметтік салықты дербес төлейді.

Салық салу объектілері: жұмыс берушілердің қызметкерлер пайдасына
есептейтін төлемдер мен басқа да сыйақылар;  оларды өндіруге байланысты
шығындарды шегергенде кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістер. Салық
төлеуші салық базасын әр қызметкер үшін салық кезеңінің басынан бастап әр
айдан кейінгі есептеу әдісі бойынша бөлек анықтайды. Салық төлеушілердің
салықтық базасы осындай салық төлеушілердің салық кезеңі ішінде ақшалай
және ақшалай нысанда кәсіпкерлік қызметтен алған табысының мөлшері
ретінде анықталады.

Шаруа (фермер) қожалықтары мүшелерінің аталған фермаларда
ауылшаруашылық өнімдерін өндіруден және сатудан, сондай-ақ
ауылшаруашылық өнімдерін өндіруден, оларды қайта өңдеуден және
сатудан, шаруа қожалығы тіркелген жылдан бастап 5 жыл ішінде алған
табысына салық салынбайды.

Салық кезеңі - күнтізбелік жыл. Салық есептілігі кезеңі - күнтізбелік
ай. Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын шаруа (фермер)
қожалығының басшысы шаруа (фермер) қожалығы мемлекеттік тіркелген
кезден бастап кәсіпкер болып танылады.

Сонымен бірге, тіркелген шаруа (фермер) қожалығына жеке тұлғаның
құқығы беріледі. Шаруа (фермер) қожалығы жеке кәсіпкер ретінде шаруа
(фермер) қожалығының басшысы нысанында ұсынылады.

Бұл жағдайда салық төлеуші-жұмыс берушінің міндеттемелері шаруа
(фермер) қожалығына - заңды тұлғаға, ал шаруа қожалығының жетекшісіне -
жеке кәсіпкерге, қызметкерлерге төлемдер мен сыйақылар төлеуші тұлға
ретінде жүктеледі.

Салық төлеушінің, өз бетінше кіріс алатын тұлға ретінде міндеттері:
шаруа (фермер) қожалығының басшысы; жеке кәсіпкер.

Бұл жағдайда шаруа қожалығының басшысы шаруа қожалығының
мүшелеріне қатысты жұмыс беруші болып табылмайды және алынған
табысты тек шаруа (фермер) қожалығы мүшелерінің арасында бөледі.

Жеке табыс салығы (ЖТС) сондай-ақ МЗЖ(міндетті зейнетақы
жинағы) шегергеннен кейінгі қалған сомадан 10% құрайды (Қазақстан
Республикасы Салық кодексінің 320-бабына сәйкес), бірақ ол сәл басқаша
есептеледі. Салық кодексінде мөлшері 1 ЕТЖ (2020 жылға 42 500 теңге)
табыс салығы салынбайтын сомма көзделген, ол жыл сайын үлкен жаққа
қарай өзгеріп отырады. Жеке кәсіпкерлер салық базасын кірістер мен
шығыстарды және шаруашылық операцияларды есепке алу кітабындағы
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6-кесте - 1 ақпанға шаруа (фермерлік) қожалығының сальдосы

Актив Пассив
Баланстық баптар шот атауы Баланстық баптар шот атауы
барлығы барлығы

Табысқа салық салу. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, шаруа (фермер)
қожалықтары жыл бойына бір әлеуметтік салықты дербес төлейді.

Салық салу объектілері: жұмыс берушілердің қызметкерлер пайдасына
есептейтін төлемдер мен басқа да сыйақылар;  оларды өндіруге байланысты
шығындарды шегергенде кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістер. Салық
төлеуші салық базасын әр қызметкер үшін салық кезеңінің басынан бастап әр
айдан кейінгі есептеу әдісі бойынша бөлек анықтайды. Салық төлеушілердің
салықтық базасы осындай салық төлеушілердің салық кезеңі ішінде ақшалай
және ақшалай нысанда кәсіпкерлік қызметтен алған табысының мөлшері
ретінде анықталады.

Шаруа (фермер) қожалықтары мүшелерінің аталған фермаларда
ауылшаруашылық өнімдерін өндіруден және сатудан, сондай-ақ
ауылшаруашылық өнімдерін өндіруден, оларды қайта өңдеуден және
сатудан, шаруа қожалығы тіркелген жылдан бастап 5 жыл ішінде алған
табысына салық салынбайды.

Салық кезеңі - күнтізбелік жыл. Салық есептілігі кезеңі - күнтізбелік
ай. Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын шаруа (фермер)
қожалығының басшысы шаруа (фермер) қожалығы мемлекеттік тіркелген
кезден бастап кәсіпкер болып танылады.

Сонымен бірге, тіркелген шаруа (фермер) қожалығына жеке тұлғаның
құқығы беріледі. Шаруа (фермер) қожалығы жеке кәсіпкер ретінде шаруа
(фермер) қожалығының басшысы нысанында ұсынылады.

Бұл жағдайда салық төлеуші-жұмыс берушінің міндеттемелері шаруа
(фермер) қожалығына - заңды тұлғаға, ал шаруа қожалығының жетекшісіне -
жеке кәсіпкерге, қызметкерлерге төлемдер мен сыйақылар төлеуші тұлға
ретінде жүктеледі.

Салық төлеушінің, өз бетінше кіріс алатын тұлға ретінде міндеттері:
шаруа (фермер) қожалығының басшысы; жеке кәсіпкер.

Бұл жағдайда шаруа қожалығының басшысы шаруа қожалығының
мүшелеріне қатысты жұмыс беруші болып табылмайды және алынған
табысты тек шаруа (фермер) қожалығы мүшелерінің арасында бөледі.

Жеке табыс салығы (ЖТС) сондай-ақ МЗЖ(міндетті зейнетақы
жинағы) шегергеннен кейінгі қалған сомадан 10% құрайды (Қазақстан
Республикасы Салық кодексінің 320-бабына сәйкес), бірақ ол сәл басқаша
есептеледі. Салық кодексінде мөлшері 1 ЕТЖ (2020 жылға 42 500 теңге)
табыс салығы салынбайтын сомма көзделген, ол жыл сайын үлкен жаққа
қарай өзгеріп отырады. Жеке кәсіпкерлер салық базасын кірістер мен
шығыстарды және шаруашылық операцияларды есепке алу кітабындағы

мәліметтер негізінде есептейді.
Жеке тұлғаның өткен жылдардағы шығындары салық базасын

төмендетпейді. Салық төлеушілер тіркеу орны бойынша салық органына
Кодексте белгіленген мерзімде тиісті салық декларациясын ұсынуға міндетті.

Салық декларациясына сәйкес есептелген тиісті бюджетке төленуге
жататын салықтың жалпы сомасы салық төлеушінің тіркелген жері бойынша
мерзімі өткен салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей
төленеді.

Кəсіпкерлікті ұйымдастыру. Шаруа (фермер) қожалықтарын
ұйымдастыру жүйесі олардың экономикалық есептеу және өзін-өзі
қаржыландыру бойынша қызметін анықтайды.

Экономикалық (коммерциялық) есептеу - бұл шығындар мен өндіріс
нәтижелерін салыстыруға, ауылшаруашылық кәсіпорындарының
шығындарын өздерінің кірістерімен өтеуге және оңтайлы кірісті қамтамасыз
етуге, материалдық қызығушылық пен жауапкершілікке негізделген ұтымды
әдіс.

Экономикалық есептеу дегеніміз - қоғам мен кәсіпорындар
арасындағы, кәсіпорындар арасындағы, осы кәсіпорындардың құрылымдық
бөлімшелері арасындағы өндірістік қатынастардың белгілі бір жүйесі. Бұл
қатынастарда қоғам мен ұжым мүдделерінің ымыралық бірлігі жүзеге
асырылады.

Өз шығындарын өндірілген өнімді сатудан және пайда табудан өтейтін
барлық ауылшаруашылық кәсіпорындары өзін-өзі қамтамасыз етеді.

Қазіргі қызмет ету кезеңінде акционерлік қоғамдар мен серіктестіктер,
сондай-ақ қайта құру нәтижесінде құрылған шаруа (фермер) қожалықтары
толық коммерциялық есептеулер негізінде ғана мүмкін болады, өйткені олар
бүкіл экономикалық сипаты бойынша өзін-өзі басқаратын кәсіпорындар
болып табылады.

Шаруа (фермер) қожалықтары өндіріс көлемін, еңбек өнімділігін,
өндіріс шығындарын және оларды өткізу бағаларын, жұмысшылар санын,
олардың жалақысын дербес жоспарлайды және басқа кәсіпорындармен және
ұйымдармен шаруашылық қатынастарын және экономикалық қатынастарды
ұйымдастырудың ең ұтымды құрылымын орнатады.

Банкроттық қаупі жағдайында олар өзін-өзі қамтамасыз ету қағидасы
бойынша жұмыс істейді және шығындарды жеке кірістерінен жабады,
шаруашылықта жинақталған қаражат есебінен кеңейтілген өндірісті
қамтамасыз етеді.

Коммерциялық есептеудің тиімділігі көбінесе басқарушылық
шешімдердің дұрыстығымен, баға, қаржы, несие және т.с.с. сияқты
экономикалық тұтқалардың әрекет ету механизмінің жетілуімен анықталады.
Сонымен қатар, ең үлкен экономикалық нәтижеге коммерциялық есептеу
принциптерін қолдану шаралары қабылданатын шаруа (фермер)
қожалықтары қол жеткізеді.

Өндірістік қызметті ұтымды жүргізу әдісі ретінде коммерциялық есеп
жалпы шаруашылық есеп ретінде шаруа (фермер) қожалығында және
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ферманың өзінде қызмет көрсететін бірліктерді ферма ішінде есептеу
негізінде жүзеге асырылады. Егер экономикалық есептеу экономиканың
сыртқы ортамен, басқа ұйымдармен және кәсіпорындармен экономикалық
қатынастарын, өндірісті ұйымдастырудың және бүкіл экономиканы
басқарудың жалпы мәселелерін шешуді қамтыса, онда шаруашылықтан тыс
есептеудің өзіндік принциптері бөлімдерде жүзеге асырылады және олардың
экономика мен бір-бірімен байланысын орнатады.

Сонымен, шаруашылық ішіндегі бухгалтерлік есеп экономиканы толық
коммерциялық есептеудің органикалық бөлігі болып табылады, сол
мәселелерді шешуге бағытталған, бірақ оның ауқымы экономикамен
шектелген және шаруашылық ішіндегі бөлімшелердің, адамдар тобының
және жеке адамдардың жұмысымен тікелей байланысты. Сонымен бірге,
бірдей әлеуметтік-экономикалық сипатта жалпы экономикалық және ішкі
экономикалық есептеу шығындарды есепке алу іс-әрекетінің әдістерінде,
еңбекті ұйымдастырудың формаларында және жоспарлау, есепке алу,
бақылау және жұмыс нәтижелерін бағалау үшін қолданылатын
көрсеткіштердің құрамымен ерекшеленеді.

Шағын шаруа (фермер) қожалықтарының шаруашылықтан тыс
қызметтері дербес баланстық және банктік шотқа ие емес. Ірі фермаларда
дербес құрылым ретінде қызмет ететін жеке құрылымдық бірліктерді
ажыратуға болады. Жалға алу шарты болған кезде, барлық құрылымдық
бөлімшелер мөлшері мен санына қарамастан, экономиканың алдына
қойылған мақсаттар мен міндеттер бірлігімен байланысты тәуелсіз өндірістік
және экономикалық байланыстар болып табылады.

Шаруашылық қызметті сату принциптері бойынша ұйымдастырған
кезде, өзін-өзі қамтамасыз ететін бөлімшелер жұмысының ең толық
экономикалық көрсеткіші - бұл өнімнің бағаланған немесе сатылған бағамен
өнімнің өзіндік құны мен оны өндірудің материалдық шығындары
арасындағы айырмашылық ретінде анықталған.

Ауылшаруашылық кәсіпорнында ферма қоныстандыруды
ұйымдастырған кезде алдымен өзін-өзі қамтамасыз ететін бөлімшелер
құрылады: бригадалар, мамандандырылған немесе күрделі бөлімшелер,
отбасылық топтар (олардан шаруа қожалықтары құрылады), жеке
жұмысшылар. Оларға жер, мал және басқа да негізгі өндіріс құралдары,
сондай-ақ өндіріс мәселелерін келісімдер негізінде дербес шешу құқығы
берілген. Өзін-өзі қамтамасыз ететін бөлім жоспарлаудың, есепке алудың,
бақылаудың, материалдық ынталандырудың және экономикалық
жауапкершіліктің тәуелсіз объектісі болып табылады.

Өзін-өзі ұстайтын бірліктердің санын айқындау кезінде олар мынадай
ережені басшылыққа алады: ресурстарға ақылға қонымды қажеттіліктері бар
және өндірістің оңтайлы көлемі бар нақты топтар ішкі тіркеудің барлық
элементтерін қолдануға болатын өзін-өзі қамтамасыз ететін бірліктер ретінде
қолданыла алады. Сонымен қатар, технологиялық процестегі команданың
орны маңызды емес - ол бастапқы өндіріспен немесе қосалқы өндіріспен
айналысады. Өндірістен басқа, басқарушылық (жоспарлау, экономикалық,
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ферманың өзінде қызмет көрсететін бірліктерді ферма ішінде есептеу
негізінде жүзеге асырылады. Егер экономикалық есептеу экономиканың
сыртқы ортамен, басқа ұйымдармен және кәсіпорындармен экономикалық
қатынастарын, өндірісті ұйымдастырудың және бүкіл экономиканы
басқарудың жалпы мәселелерін шешуді қамтыса, онда шаруашылықтан тыс
есептеудің өзіндік принциптері бөлімдерде жүзеге асырылады және олардың
экономика мен бір-бірімен байланысын орнатады.

Сонымен, шаруашылық ішіндегі бухгалтерлік есеп экономиканы толық
коммерциялық есептеудің органикалық бөлігі болып табылады, сол
мәселелерді шешуге бағытталған, бірақ оның ауқымы экономикамен
шектелген және шаруашылық ішіндегі бөлімшелердің, адамдар тобының
және жеке адамдардың жұмысымен тікелей байланысты. Сонымен бірге,
бірдей әлеуметтік-экономикалық сипатта жалпы экономикалық және ішкі
экономикалық есептеу шығындарды есепке алу іс-әрекетінің әдістерінде,
еңбекті ұйымдастырудың формаларында және жоспарлау, есепке алу,
бақылау және жұмыс нәтижелерін бағалау үшін қолданылатын
көрсеткіштердің құрамымен ерекшеленеді.

Шағын шаруа (фермер) қожалықтарының шаруашылықтан тыс
қызметтері дербес баланстық және банктік шотқа ие емес. Ірі фермаларда
дербес құрылым ретінде қызмет ететін жеке құрылымдық бірліктерді
ажыратуға болады. Жалға алу шарты болған кезде, барлық құрылымдық
бөлімшелер мөлшері мен санына қарамастан, экономиканың алдына
қойылған мақсаттар мен міндеттер бірлігімен байланысты тәуелсіз өндірістік
және экономикалық байланыстар болып табылады.

Шаруашылық қызметті сату принциптері бойынша ұйымдастырған
кезде, өзін-өзі қамтамасыз ететін бөлімшелер жұмысының ең толық
экономикалық көрсеткіші - бұл өнімнің бағаланған немесе сатылған бағамен
өнімнің өзіндік құны мен оны өндірудің материалдық шығындары
арасындағы айырмашылық ретінде анықталған.

Ауылшаруашылық кәсіпорнында ферма қоныстандыруды
ұйымдастырған кезде алдымен өзін-өзі қамтамасыз ететін бөлімшелер
құрылады: бригадалар, мамандандырылған немесе күрделі бөлімшелер,
отбасылық топтар (олардан шаруа қожалықтары құрылады), жеке
жұмысшылар. Оларға жер, мал және басқа да негізгі өндіріс құралдары,
сондай-ақ өндіріс мәселелерін келісімдер негізінде дербес шешу құқығы
берілген. Өзін-өзі қамтамасыз ететін бөлім жоспарлаудың, есепке алудың,
бақылаудың, материалдық ынталандырудың және экономикалық
жауапкершіліктің тәуелсіз объектісі болып табылады.

Өзін-өзі ұстайтын бірліктердің санын айқындау кезінде олар мынадай
ережені басшылыққа алады: ресурстарға ақылға қонымды қажеттіліктері бар
және өндірістің оңтайлы көлемі бар нақты топтар ішкі тіркеудің барлық
элементтерін қолдануға болатын өзін-өзі қамтамасыз ететін бірліктер ретінде
қолданыла алады. Сонымен қатар, технологиялық процестегі команданың
орны маңызды емес - ол бастапқы өндіріспен немесе қосалқы өндіріспен
айналысады. Өндірістен басқа, басқарушылық (жоспарлау, экономикалық,

технологиялық) және көмекші құрылымдар, оның ішінде қызмет көрсету
құрылымдары (сату қызметі, жүк паркі, жөндеу шеберханалары және т.б.)
шаруашылық ішіндегі елді мекендерге берілуі мүмкін.

Бөлімшелер бір-біріне ұсынатын барлық қызметтер (жұмыстар),
сондай-ақ ауылшаруашылық қызметтері бөлімшелер есебінен өзара төленуі
керек. Үй шаруашылығын басқаруды біле отырып, тараптардың өзара
міндеттемелерін көрсететін шаруашылық келісім-шарттар немесе келісімдер,
сондай-ақ бұзушылықтар үшін санкциялар немесе оларды сәтті орындауға
ынталандыру туралы шарттар жасалуы мүмкін. Атап айтқанда, осындай
тікелей байланыс жемшөп өндіретін және мал шаруашылығы фермаларына
қызмет көрсететін бөлімшелер арасында немесе тұқым мен отырғызу
материалымен қамтамасыз ету кезінде, қосалқы өңдеу кәсіпорындары мен
ауылшаруашылық шикізатын өндірушілер арасында орнатылады.

Өзін-өзі қамтамасыз ететін бөлімшелерді ұйымдастырудың маңызды
кезеңі өзін-өзі қамтамасыз ететін міндеттерді дамыту болып табылады. Мұны
шаруа қожалығының басшысы барлық бөлімше мүшелерінің белсенді
қатысуымен жүзеге асырады. Жоспар экономиканың жалпы мүдделерін және
экономикалық қатынастардың негізгі аспектілерін барынша толық көрсететін
индикаторлардың шектеулі тізіміне сәйкес жасалады.

Бөлімнің өзін-өзі қамтамасыз ету міндеті еңбек шығыны мен өндіріс
құралдарын, дақылдардың жоспарлы дақыл өнімділігі мен мал өнімділігі
бойынша жиынтық нормативтерді қолдану негізінде жасалады. Ол екі
бөлімнен тұрады: өнім өндіруге арналған міндеттер және негізгі заттарды
бөлумен жоспарланған шығындардың жалпы көлемі (негізінен материалдық-
техникалық қамтамасыз ету - тұқым, жем және т.б.).

Шаруашылық есептеуді ұйымдастыру бұл шығындарды өндіріс
нәтижелерімен салыстыру үшін, яғни оның экономикалық тиімділігін
анықтауда жалпы өнімнің және материалдық шығындардың құндық
көрінісімен тығыз байланысты. Негізгі ережелер: бағалар өнімнің (жұмыс,
қызмет) түрі бойынша, оны өндіру сапасы мен мерзіміне байланысты
сараланады; жоспар мен есеп беруде бағаның бірыңғай деңгейі қолданылады;
бір типті жоспарлы баға, оны пайдалану тәсілдері мен өткізу арналарына
қарамастан, осы түрдегі барлық тауарларға қолданылады; белгілі бір түрдегі
материалдық шығындардың бүкіл көлеміне бірыңғай баға қолданылады (баға
белгіленімі); іс жүзінде, тұтастай экономика үшін және өзін-өзі қамтамасыз
ететін бірліктер үшін өнімдер мен өндіріс шығындарын бағалау әдістерінде
толық сәйкес келмейді. Мәселен, жыл ішінде экономикадағы бірліктердің
жалпы шығарылымы тауарлық өнімнің әр түрі мен әр партиясының
жоспарланған сатылымына сәйкес капиталдандырылады. Сондықтан, өзін-өзі
ұстайтын қондырғының жұмысының экономикалық тиімділігін анықтау
шығындар сметасын тиісті түзетумен жүргізілуі керек.

Ішкі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру қағидасына негізделген:
материалдық ынталандыру жүйесін құруды да қамтиды: өзін-өзі басқарудың
құрылымдық бөлімшелерінің жұмысы үшін төлем жасау керек. Бұл қағиданы
іске асыру тиісті қордан емес, экономикалық қызметтің өндірістік-
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экономикалық нәтижелерін жинақтайтын өзін-өзі есепке алу арқылы
кірістерден материалдық ынталандыру үшін қаражат қалыптастыруға
бағытталған [2,3,5] .

Ферма шаруашылығының экономикалық тиімділігін анықтау тақырыбы
бойынша практикалық тапсырмалар

Мақсаты: студенттердің кәсіпорынның өндірістік ресурстарды тиімді
пайдалану, өндірістің тиімділік көрсеткіштері мен ауыл шаруашылығындағы
ұйымдастыру-технологиялық іс-шараларды экономикалық бағалау бойынша
практикалық есептеу дағдыларын бекіту.

Тапсырма 1. Дәнді дақылдардың қалыпты өнімділігін және егістікті
пайдалану дәрежесін анықтау.
Қалыпты өнімділік топырақтың сапасы және шаруашылықтың үздік
жетістіктері есебінен есептеледі.

Кесте 1 – Қалыпты өнімділікті есептеу үшін қажет мәліметтер
Шаруашылық егістікті бағалау балы дәнді дақылдың нақты өнімділігі,

ц/га
1 82 25,8
2 78 26,1
3 91 24,5
4 68 25,8
5 86 29,8
6 77 21,6
7 90 22,0
8 84 25,2
9 88 26,5
10 73 30,7

Дәнді дақылдардың қалыпты шығымдылығын және егістікті пайдалану
дәрежесін есептеуге арналған нысан 2-кестеде келтірілген.

          мұндағы: ПД- егістікті пайдалану дәрежесі;
          НӨ- нақты өнімділік; ҚӨ- қалыпты өнімділік.
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экономикалық нәтижелерін жинақтайтын өзін-өзі есепке алу арқылы
кірістерден материалдық ынталандыру үшін қаражат қалыптастыруға
бағытталған [2,3,5] .

Ферма шаруашылығының экономикалық тиімділігін анықтау тақырыбы
бойынша практикалық тапсырмалар

Мақсаты: студенттердің кәсіпорынның өндірістік ресурстарды тиімді
пайдалану, өндірістің тиімділік көрсеткіштері мен ауыл шаруашылығындағы
ұйымдастыру-технологиялық іс-шараларды экономикалық бағалау бойынша
практикалық есептеу дағдыларын бекіту.

Тапсырма 1. Дәнді дақылдардың қалыпты өнімділігін және егістікті
пайдалану дәрежесін анықтау.
Қалыпты өнімділік топырақтың сапасы және шаруашылықтың үздік
жетістіктері есебінен есептеледі.

Кесте 1 – Қалыпты өнімділікті есептеу үшін қажет мәліметтер
Шаруашылық егістікті бағалау балы дәнді дақылдың нақты өнімділігі,

ц/га
1 82 25,8
2 78 26,1
3 91 24,5
4 68 25,8
5 86 29,8
6 77 21,6
7 90 22,0
8 84 25,2
9 88 26,5
10 73 30,7

Дәнді дақылдардың қалыпты шығымдылығын және егістікті пайдалану
дәрежесін есептеуге арналған нысан 2-кестеде келтірілген.

          мұндағы: ПД- егістікті пайдалану дәрежесі;
          НӨ- нақты өнімділік; ҚӨ- қалыпты өнімділік.

Кесте 2 –қалыпты өнімділік және егістікті пайдалану дәрежесі
шаруашылық нақты

өнімділік,
ц/га           

1балл
бағасы
ц/га

қалыпты
өнімділік,
ц/га     

егістікті
пайдалану
дәрежесі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

     Қорытынды:          

Тапсырма 2. Ауыл шаруашылығы алқаптарын пайдаланудың
салыстырмалы экономикалық тиімділігін анықтау:

Кесте 3.
р/с Көрсеткіштер/ шаруашылықтар 1 2 3
1 Ауыл шаруашылығы алқабының

аумағы,мың.га
оның ішінде: егістік
жайылым, шабындық

9,9
8,5
1,4

4,8
4,2
0,6

3,4
2,5
0,9

2 Ауыл шаруашылығы алқабының
бонитеті
оның ішінде: егістік
жайылым, шабындық

81
68

89
62

92
72

3 Ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің
орташа жылдық көлемі, мың тг. 52780 24527 39959

Қорытынды:                                                  

Тапсырма 3. Күздік бидайдың өнімділігі бойынша егістіктің
биологиялық әлеуетін пайдалану деңгейі жоғары деңгейдегі екі ферманы
және төмен деңгейдегі екі ферманы анықтаңыз.
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Кесте 4.                                                                       
шаруашылық нақты көпжылдық өнімділік, ц/га                      бонитет балы
1 27 85
2 30 90
3 29 91
4 32 84
5 29 88
6 35 82
7 27 77
8 39 92
Орташа есеппен 36 86

Қорытынды:                                                                              

Тапсырма 4. Негізгі қорды пайдалану тиімділігі мен
жарақтандырылуын есептеу.

Кесте 5.                                                                                
р/с көрсеткіштер құны
1 Ауыл шаруашылығы алқабының аумағы, га 4853
2 Негізгі қордың құны, мың тг. 41021
3 Жұмысшы саны, адам 180
4 Жалпы өнімнің құны 22000
5 Пайда, мың тг. 1500

      
Қорытынды:       
                                                                       

Тапсырма 5. Өндірістік қорларды (негізгі және өндірістік) пайдалану
тиімділігін есептеу.
       
Кесте 6.    
р/с көрсеткіштер құны
1 Негізгі қордың құны, мың тг. 90800
2 Айналым қоры, мың тг. 42200
3 Сатудан түскен пайда, мың тг. 46600
4 Толық өзіндік құн, мың тг. 41598
5 Жалпы өнімнің құны, мың тг. 52780

     
Қорытынды:                                                                              

Тапсырма 6. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі мен
қамтамасыздығын есептеу
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Кесте 4.                                                                       
шаруашылық нақты көпжылдық өнімділік, ц/га                      бонитет балы
1 27 85
2 30 90
3 29 91
4 32 84
5 29 88
6 35 82
7 27 77
8 39 92
Орташа есеппен 36 86

Қорытынды:                                                                              

Тапсырма 4. Негізгі қорды пайдалану тиімділігі мен
жарақтандырылуын есептеу.

Кесте 5.                                                                                
р/с көрсеткіштер құны
1 Ауыл шаруашылығы алқабының аумағы, га 4853
2 Негізгі қордың құны, мың тг. 41021
3 Жұмысшы саны, адам 180
4 Жалпы өнімнің құны 22000
5 Пайда, мың тг. 1500

      
Қорытынды:       
                                                                       

Тапсырма 5. Өндірістік қорларды (негізгі және өндірістік) пайдалану
тиімділігін есептеу.
       
Кесте 6.    
р/с көрсеткіштер құны
1 Негізгі қордың құны, мың тг. 90800
2 Айналым қоры, мың тг. 42200
3 Сатудан түскен пайда, мың тг. 46600
4 Толық өзіндік құн, мың тг. 41598
5 Жалпы өнімнің құны, мың тг. 52780

     
Қорытынды:                                                                              

Тапсырма 6. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі мен
қамтамасыздығын есептеу

Кесте 7.   
р/с көрсеткіштер құны
1 Ауыл шаруашылығы алқабының аумағы, га 3355
2 Жұмысшылар саны, адам 159
3 Жалпы өнімнің құны, мың тг. 40000
4 Жасағаны, мың адам 37
5 Жоспар бойынша жұмысшы саны, адам 164

Қорытынды:                                                                              

Тапсырма 7. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі мен
қамтамасыздығын есептеу.

Кесте 8. Жемдік дақылдарды өсірудің еңбек сиымдылығын анықтаңыз.                                                                       
р/с көрсеткіштер құны
1 Көп жылдық шөптер аумағы, га 300
2 Бір жылдық шөптер аумағы, га 200
3 Көп жылдық шөп өнімділігі, ц/га 10
4 Бір жылдық шөп өнімділігі, ц/га 6,8
5 Көп жылдық шөпті өсіруге кеткен еңбек шығыны, адам/сағ. 2700
6 Бір жылдық шөпті өсіруге кеткен еңбек шығыны, адам/сағ. 980
Қорытынды:                                                                              

Тарау бойынша бақылау сұрақтары:

1. Ферма шаруашылығын ұйымдастырудың алғышарттарына сипаттама
беріңіз
2. Ферма шаруашылығының міндеттері мен ерекшеліктерін атаңыз
3. Ферма шаруашылығының экономикалық тиімділігін анықтау және көтеру
жолдары қандай?
4. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының экономикалық қызметін
ұйымдастыру негізіне не жатады?
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Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар

Бұл тарауда фермерлік шаруашылықтың экономикалық міндеттері,
ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігін арттыру жолдары және
ауылшаруашылық өндірісіндегі экономикалық қызмет қарастырылған.
Сонымен қатар тарауда фермадағы тауар-ақша қатынастарының негізгі
түрлері мен еңбек өнімділігінің жіктелуі және олардың өсу факторлары
келтірілген. Модульде ауылшаруашылық өнімдерінің өзіндік құнын есептеу
сипатталған. Бұл модульді игеру және практикалық дағдыларды оқыту үшін
практикалық тапсырмалар мен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
келтірілген.
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Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар
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2 ТАРАУ АГРАРЛЫҚ ІС ПЕН МАЛШАРУАШЫЛЫҒЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ

Модульге қысқаша шолу.
Бұл модуль өсімдік дақылдарын өсіру бойынша шараларды

ұйымдастыру және ауыл шаруашылығы өндірісінде мал шаруашылығы
дағдыларын қолдану үшін қажетті білімдерді, біліктер мен дағдыларды
сипаттайды. Осы модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды
меңгереді: өсімдік дақылдарының ерекшеліктерін анықтау және оларды
қорғау, ауыл шаруашылығы жануарларының анатомиясы мен
физиологиясының негіздері бойынша білімді практикада қолдану, ауыл
шаруашылығы жануарлары мен құстарын азықтандыру, асыл тұқымдық
жұмыстарды ұйымдастыру және жануарларды қорғау.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар барлық организмдер үшін
топырақ, су және ауа сияқты факторлардың негізгі мәнін анықтау, пайдалы
өсімдіктерді, арамшөптерді және олардың тұқымдарын анықтау, өсімдіктерді
қорғаудың химиялық құралдарын пайдалану кезінде сақтық шараларын және
пайдалану бойынша нұсқамаларды зерделеу, практикалық өсімдік
шаруашылығының негізгі түсініктерін сипаттау, өнімділігі мен
табыстылығын ескере отырып, күйіс қайыратын жануарлардың түрі мен
тиесілігін ескере отырып, жас малдарды өсіру белгілерін түсіндіру, ірі қара,
экономикалық және экологиялық аспектілерді ескере отырып, ет өндірісінің
әдістерін бағалау, ірі қара малдың типтік ауруларының белгілері мен
барысын сипаттау және олардың алдын алу шараларын таңдауды үйренеді.

2.1 Ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен дақылдарының ерекшеліктері
және оларды қорғау

Өсімдіктер тіршілігіне қажетті факторлар жəне оларды
егіншілікте реттеу. Егіншілік - бұл жерді пайдаланудың ең ұтымды,
экономикалық, экологиялық және технологиялық негізделген, өсімдіктерді
өсіру үшін оңтайлы шарттары бар жоғары өнім қалыптастыру жөніндегі
ғылым [6].

Өсімдіктер өмірінің факторлары- бұл заттар мен энергия көздері бола
отырып, өсімдіктің өсуі мен дамуына, өнімділігі мен сапасына әсер ететін
табиғи денелер мен құбылыстар. Оларды ғарыштық факторлар: жарық, жылу
және жер факторлары: су, ауа, қуат элементтері деп ажыратады.

Жарық-биологиялық массаны құру мен жинақтау үшін қажетті энергия
көзі. Өсімдіктерге жарықтың физиологиялық әсері фотосинтез арқылы
көрінеді. Өсімдіктердің маңызды процесі жарықта қалыптасады, ол-жер
бетінде өмір сүруге себеп болатын фотосинтез.

Фотосинтездің мәні:
1. Жасыл өсімдіктер күн сәулесін пайдаланып, ауа мен топырақтағы

органикалық емес заттарды (крахмал, қант,белоктар және т. б.) органикалық
заттарға айналдырады. Өсімдіктердің фотосинтезі арқасында көптеген
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миллион жылдар бойы тас көмір, мұнай, жанғыш газдар шоғырлары пайда
болды, ал топырақ шымтезек пен қарашірікпен байытылады;

2. Ауа көмірқышқыл газынан тазартылады;
3. Барлық тірі ағзалардың тыныс алуы үшін қажетті оттегі бөлінеді.
Өсімдіктердің тіршілік әрекеті үшін фотосинтетикалық және

физиологиялық белсенді радиация (ФБР) қажет. Ал, өсімдіктердің күн
ұзақтығына қатынасы фотокезеңділік (фотопериодизм) деп аталады.

Күн ұзақтығының әсеріне қарай өсімдіктер ұзақ күндік (І топ наны,
шаршы гүлдер, зығыр, картоп, қант қызылшасы, бұршақ), қысқа күн (ІІ топ
наны, асқабақ, соя) және бейтарап күн өсімдіктеріне (күнбағыс, қарақұмық)
бөлінеді.

Ұзақ күннің өсімдіктері 12 сағаттан кем емес уақыт аралығында
гүлдейді және жеміс береді. Күні қысқа оңтүстік өңірде вегетациялық кезең
уақыты созылады, олар кеш пісетін өсімдіктерге жатады.

Қысқа күн өсімдіктері 12 сағаттан аз уақыт ішінде жеміс береді.
Солтүстікте олар өздерінің вегетациялық кезеңін ұзартады. Даму барысында
оларды жасанды көлеңкелеу қажет.

Бейтарап күннің өсімдіктері күн жарығының ұзақтығына байланысты
өз дамуын өзгертпейді.

Өсімдіктердің фотокезеңділік реакциясы олардың географиялық пайда
болуы жағдайына байланысты. Қысқа күндік өсімдіктер тропикалық және
субтропикалық елдерде өседі. Орташа ендіктерде ұзақ күндік өсімдіктер
басым.

Жарықтандыру қарқындылығына қатысты дақылдарды мынадай
түрлерге ажыратады: жарық сүйгіш (гелиофиттер), көлеңкеге төзімді
(көпжылдық шөптер) және көлеңкелі.

Өсімдіктердің жарық жағдайларын себу мерзімдерімен,
шығымдылығымен өсімдіктер мен шөп қоспаларының құрамымен, күннің
ұзақтығымен, ауыл шаруашылығы дақылдары ауруларының
қоздырғыштарымен, жылыжайлардағы жасанды жарықтандырумен және
агротехникалық басқа да тәсілдерімен реттеуге болады.

Жылудың негізгі көзі-күн. Жылуға қажеттілік өсімдік түрлеріне қарай
емес, сонымен қатар даму фазаларына сәйкес бір дақылда да бірдей
болмайды. Температураны ең аз, оңтайлы және ең жоғары деп бөледі.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын орналастыру географиясын
анықтайтын шарттардың бірі- берілген аумақтың жылумен қамтамасыз етілуі
болып табылады. Ол белсенді 10 °С жоғары температура сомасы
көрсеткішімен сипатталады.

Ауыл шаруашылығы өсімдіктері жылуға қатысты мына топтарға
бөлінеді: жылуды сүйгіш-тұқымдары топырақ температурасы 8-12 °С кезінде
өседі, өсімдіктер 3000-4000°С-та белсенді орташа тәуліктік ауа
температурасының сомасын қажет етеді ( мысалы: қияр, қызанақ, бақша);
суыққа төзімді тұқымдар топырақ температурасы 2-5°С кезінде өседі,
өсімдіктер 1200-1800°С (сұлы, қара бидай, арпа, қызылша, картоп,
қырыққабат, бұршақ және т. б.) белсенді орташа тәуліктік ауа
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қырыққабат, бұршақ және т. б.) белсенді орташа тәуліктік ауа

температурасының жиынтығын қажет етеді; оның ішінде аязға төзімді -
салыстырмалы төмен -18-ден -24 °С және одан төмен температураны (күздік
дәнді дақылдар, көпжылдық және т. б.) көтере алады.

Судың мәні:
1. фотосинтез процесіне қатысушы және өсімдік жасушаларының

протоплазма негізі (қиярда 95% су, картоп түйнектерінде-75–80%, дәнді
дақылдарда -14%);

2. өсімдіктерде жүретін барлық физиологиялық процестердің
қатысушысы;

3. топырақтан өсімдікке және өсімдіктің өзіндегі қоректік заттарды
еріткіш және тасымалдаушы.

Ауылшаруашылық өсімдіктеріне егін егуден бастап егіннің пайда
болуынан аяқталуына дейін су қажет. Өсімдік тұтынатын барлық судың 1% -
дан аз мөлшері органикалық заттардың түзілуіне, күлді батареяларды
ассимиляциялау үшін - шамамен 9%, ұлпалардың салқындауы және жылу
жағдайын сақтау үшін - 90% -ы кетеді. Жапырақтардың сумен булануы
транспирация деп аталады. Ол жарыққа, ауа температурасына, оның
ылғалдылығына байланысты. Өсімдіктердің суға қажеттілік мөлшерін
анықтау үшін транспирация коэффициентін қолданады.

Транспирация коэффициенті - бұл өсімдіктің біріңғай құрғақ зат
құруға жұмсайтын су мөлшері. Бұл өсімдік тұтынатын су массасының құрғақ
зат массасына қатынасын көрсетеді. Транспирация коэффициенті - айнымалы
мән.Ол- ауа ылғалдылығына, минералмен азықтануына, географиялық
ендікке байланысты әр түрлі болады.

Құрғақ органикалық заттарды түзуге су мөлшерін ең үнемді
жұмсайтын тары, құмай, күріш (TC =200-300) болып табылады.

Өсімдік өмірінің кезеңдерінде суға деген қажеттілік әртүрлі болады:
бастапқы кезеңде -аз, өсімдіктің вегетативті салмағы мен генеративті
органдарының қалыптасу кезеңінде- көп. Өсімдік тіршілігінің соңына қарай
суға қажеттілік азаяды.

Судың негізгі көзі топырақтан өсімдікке баратын жауын-шашын
болып табылады. Сондықтан өсімдіктің сумен қамтамасыз етілуі топырақтың
ылғалдылық қасиетімен (су өткізгіштігі, ылғал сыйымдылығы және т.б.)
тікелей байланысты.

Өсімдік тіршілігінде ауаның да маңызы зор: - өсімдіктер мен
топырақтың аэробты микроорганизмдерінің тыныс алу үшін оттегі көзі; -
фотосинтез процесі үшін көмірқышқыл газының көзі; - өсімдікке қажет азот
көзі.

Нашар аэрация және топырақтың шамадан тыс ылғалдылығы топырақ
ерітіндісінің қышқылдануына әкеп соғатын көмірқышқыл газының түзілуіне
ықпал етеді, бұдан топырақтың құнарлылығы төмендейді.

Табысты ауылшаруашылық өндірісі үшін өсімдік пен қоршаған орта
арасындағы байланысты көрсететін ауыл шаруашылығының негізгі
заңдылықтарын білу керек. Өсімдік тіршілігінің барлық факторлары
эквивалентті және мүлдем алмастырылмайды. Яғни, ылғал жылу
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жетіспеушілігін алмастыра алмайды немесе азоттың жетіспеушілігін
фосфордың артық болуымен алмастыруға болмайды [6].

Топырақ жəне оның құнарлылығы. Өсімдік өніп-өсіп дамуы барысында
ауаны және жылылықты қажет етеді. Өсімдіктердің осы мұқтажын өтейтін
тек құнарлы топырақ. Сондықтан құнарлылық - топырақтың ең басты
қасиеті. Ол топырақтың бірқатар басқа да қасиеттеріне байланысты болады.
Топырақ бөлшектерінің топырақ ерітіндісіндегі әртүрлі қосылыстарды
сіңіретін қабілеті бар. Топырақтың сіңіру қабілеті негізінен ондағы
органикалық және минералдық заттардың күйіне, шығу тегіне байланысты.
Осыған орай оның сіңіру қабілеті саз және саздақ топырақта, әсіресе оның
қарашірікке бай келетін түрлерінде күшті болады. Құм топырақтардың сіңіру
қабілеті өте нашар.

Сіңірудің физикалық, химиялық, механикалық және биологиялық
түрлері бар. Академик К.К.Гедроицтың ілімі бойынша, топырақтың
физикалық-химиялық сіңіру қабілеттілігінде, ондағы микроорганизмдердің
айталықтай маңызы бар. Қоректену кезінде олар топырақ ерітіндісіндегі
бірсыпыра заттарды сіңіріп, өздерінің протоплазмасының құрам бөлігіне
айналдырады. Микроорганизмдер қырылғаннан кейін ол заттар қайтадан
топырақ ерітіндісіне шығады.

Бірақ топырақ барлық заттарды бірдей жақсы сіңіре бермейді.
Мысалы, өсімдіктер үшін аса бағалы азот қышқылы тұздарын /селитраны/ ол
өте нашар сіңіреді. Селитраның топырақтан оңай жуылып-шайылып кететіні
де, міне, осыдан болса керек. Әр түрлі топырақтың сіңіру қабілеті түрліше.

Қарашірікке бай топырақтар түрлі заттарды жақсы сіңіреді және онда
қоректік заттар ұзақ уақыт сақталады. Топырақ ерітіндісінің концентрациясы
да бірқалыпты болады. Қарашірікке бай саздақ топырақтарды өсімдіктерге
қажетті қоректік заттармен /мысалы суперфосфатпен/ тыңайтуға болады,
өйткені олар шамадан тыс болғанның өзінде де сіңе береді де, өсімдіктерге
зиянын тигізбейді және жуылып-шайылып кетпейді. Сазды топыраққа
селитралар нашар сіңетін болғандықтан, тыңайтқыштарды көп төгуге
болмайды. Сондықтан агрономиялық практикада оларды екіге бөліп төгеді.
Біріншісі - тұқым себер кезде, екіншісі - өсімдіктердің қаулап өсіп,
толықсыған кезінде.

Сіңірілген заттардың құрамына байланысты топырақтың физикалық
қасиеті де өзгеріп отырады. Әсіресе, құрамында кальций бар топырақтардың
құрылымы аса тиімді болып келетініде, міне, осыдан. Ал сіңіру комплексінде
натрий элементі басым болса, топырақ шаңданады, оның құрылымы
бұзылады. Сөйтіп, топырақ ерітіндісіне енген заттардың түрлеріне қарай,
оның реакциясы де өзгеріп отырады.

Өсімдіктердің тамырлары кеуекті топырақтарда оңай таралып, жақсы
дамиды. Топырақтың су өткізгіштігі оның кеуектілігіне тікелей байланысты.
Құрылымы жақсы топырақтарға су оңай еніп, өсімдіктер тамырларына тез
жетеді. Ал кеуек мөлшері үлкен болса, онда ауа көп жиналады. Сөйтіп
құрылымы жақсы топырақтарда кеуектің дәрежесінің қолайлығына
байланысты ондағы су мен ауа өзара белгілі бір дәрежеде болады.



63

жетіспеушілігін алмастыра алмайды немесе азоттың жетіспеушілігін
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Сіңірілген заттардың құрамына байланысты топырақтың физикалық
қасиеті де өзгеріп отырады. Әсіресе, құрамында кальций бар топырақтардың
құрылымы аса тиімді болып келетініде, міне, осыдан. Ал сіңіру комплексінде
натрий элементі басым болса, топырақ шаңданады, оның құрылымы
бұзылады. Сөйтіп, топырақ ерітіндісіне енген заттардың түрлеріне қарай,
оның реакциясы де өзгеріп отырады.

Өсімдіктердің тамырлары кеуекті топырақтарда оңай таралып, жақсы
дамиды. Топырақтың су өткізгіштігі оның кеуектілігіне тікелей байланысты.
Құрылымы жақсы топырақтарға су оңай еніп, өсімдіктер тамырларына тез
жетеді. Ал кеуек мөлшері үлкен болса, онда ауа көп жиналады. Сөйтіп
құрылымы жақсы топырақтарда кеуектің дәрежесінің қолайлығына
байланысты ондағы су мен ауа өзара белгілі бір дәрежеде болады.

Биологиялық фактор - топырақ құрамы мен құнарлылығын анықтаудағы
басты шарттардың бірі. Әсіресе топырақ құнарлылығы онда кездесетін
микроорганизмдерге тікелей тәуелді.

Топырақ - микроорганизмдердің негізгі мекені. Олардың саны мен
түрлері топырақтың типіне және оның жағдайына байланысты өзгеріп
отырады. Мұның өзі микроорганизмдердің тіршілігі мен әрекеттерін қосалқы
жолмен басқаруға мүмкіндік береді. Қазір қолданылып жүрген әдістермен
топырақта кездесетін микроорганизмдер санын біршама дәл анықтауға
мүмкіндік бар. Топырақтың микроорганизмдерге байлығы соншалық, тіпті
оның бір грамында ауру қоздырмайтын, яғни сапрофит бактериялар бірнеше
жүзден миллиардқа дейін кездеседі. Ал микробтардың жалпы саны бір грамм
топырақта 1,5-2 миллиард шамасында болады. Жақсы тыңайтылған,
қарашірік мол топырақтың бір грамында жүздеген миллион тірі микроб
клеткалары болатыны анықталды. Егерде топырақтағы тірі және өлі
микробтардың жалпы санын анықтаса, ол орасан зор цифр болар еді.
Мәселен, қара топырақты жердің бір грамында бес миллиард, құмдақ
топырақта - үш миллиардтай, ал орманды жердің күлгін топырағында екі
миллиардтай микроб клеткасы кездеседі. Әрине, бұл көрсетілген мөлшер
жергілікті жердің ерекшелігіне, ондағы қоректік заттар қорының мөлшеріне,
жыл маусымына, температураға, топырақтың қышқылдық және сілтілік
реакциясына байланысты құбылып отырады. Нәтижесінде топырақтың 30
сантиметрлік қабатының бір гектарында шамамен 450 килограмдай
микробтар болатыны анықталған.

Микроорганизмдермен бірге, топырақта жат көзге көрінбейтін
жәндіктер және өсімдіктер толып жатыр. Олардың бір грамм топырақтағы
саны мен мөлшері арасында белгілі бір байланыс болатыны анықталды.
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тірі клеткалар кездеседі.
Топырақтағы микроорганизмдер саны жыл мезгілдеріне қарай өзгеріп

отырады. Профессор Н. А. Красильниковтың зерттеуі бойынша көктем, жаз
айларына қарағанда, күз, қыс айларында топырақ микроорганизмдерге кедей
келеді. Көптеген зерттеушілер қыс кезінде микроорганизмдердің аздығын
салқын ауаның, аяздың қолайсыз әсерінен деп түсіндіреді. Бірақ қыс кезінде
де микроорганизмдер тіршілігі мүлдем тоқтап қалмайды. Топырақтың терең
қабаттарында қыстың өзінде микробиологиялық процестер тоқтамайды,
жүріп жатады. Көктем кезінде басқа тіршілік түрлері сияқты,
микроорганизмдер де жандана бастайды. Бірақ оның қарқындылығы
көптеген жағдайларға байланысты. Бұл кезде топырақтағы кейбір
микробтарға зиянды әсер ететін улы заттардың ыдырайтындығы, қоректік
заттар молаятындығы анықталды. Сонымен қатар көктемде витаминдер,
ауксиндер, тіршілікті жандандыратын басқа да биологиялық активті
заттардың топырақта көптен жиналатыны байқалады. Өсімдік тамырлары
таралған топырақ қабаттарында бұл заттардың кейбіреулерінің мөлшері
артып отырады. Тамыр айналысында, яғни ризосферада қажетті қоректік,
заттар /азот, фосфор, түрлі қанттар/ жеткілікті болғандықтан, онда
микроорганизмдердің саны да анағұрлым көп болады.

Егіншіліктің тиімді жүйесі тек мол өнім алуды ғана көздемейді,
сонымен қатар топырақтың құнарлығын арттыру мәселелерін де
қарастырады. Бұл мақсатта ауыспалы егіс жүйесі, топырақта биологиялық
жолмен азоттың жиналуын күшейту, тыңайтқыштарды пайдалану және басқа
да шаралар қолданылады. Осылардың ішінен біз топырақты өндеудің
микробиологиялық процестер әсеріне тоқталсақ.

Топырақ қабаттарының физикалық қасиеттері ғана емес, құрамына
қарай да бір-бірінен айырмашылығы бар. Топырақ ерітіндісінде кездесетін
бірқатар заттар онымен бірге төменгі қабаттарға жылжып отырады. Көптеген
зерттеулерге қарағанда төменгі қабаттарда қоректік маңызы бар органикалық
заттар қорының көп мөлшері бар. Міне, топырақ қабаттарын
аударыстырғанда микробиологиялық процестің күшейіп, өсімдіктерге
қажетті қоректік заттардың жиналу себебі осыдан деп білу керек. Топырақты
өңдеудегі басты шарт - өсімдіктерге керекті қоректік заттарды дайындайтын
микроорганизмдер тіршілігіне қажетті жағдайлар жасау, ылғалдың көп
жиналуын қамтамасыз ету және арамшөптерге қарсы күрес жүйесін белгілеу.
Алдымен топырақ өндеуде аэробты микроорганизмдердің рөлі артады.
Олардың әсерінен органикалық қалдықтар минералданады. Осының
арқасында сол күйінде өсімдіктерге сіңбейтін кейбір заттар ыдырап, ери
бастайды. Микробиологтардың зерттеулеріне қарағанда, ауа райы жұмсақ,
жылы жерлердің топырақтарында микроорганизмдер көп және олардың әсері
де қуатты келеді. Мұны топырақтың органикалық заттарының бір өлшеміне
шаққанда келетін тиісті микроорганизмдер санынан да байқауға болады.

Топырақ құнарлылығы – топырақтың өсімдіктер дүниесін қажетті
қоректік заттармен және сумен, ал тамыр жүйесін оттекпен, жылумен және
қолайлы физикалық-химиялық ортамен қамтамасыз ету қасиеті. Бұл
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тірі клеткалар кездеседі.
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топырақтың ең басты қасиеті. Топырақ құнарлылығы биоценоздың жалпы
өнімділігі мен ауыл шаруашылығы дақылдарының түсім мөлшерін
анықтайды.

Топырақ құнарлылығын екі түрге бөледі: табиғи және жасанды.
Табиғи құнарлылық- топырақ түзілу процесі нәтижесінде пайда болған

топырақтың табиғи күйіндегі құнарлылығы. Ол қарашірінді қабатының
қалыңдығына, қарашірінді құрамына, қоректік элементтердің жеткілікті
болуына, топырақтың түйіршікті, минералдық және химиялық құрамына,
микробиологиялық процестердің қарқындылығына тәуелді.

Жасанды құнарлылық- сол табиғи құнарлылықты арттыру мақсатында
қолдан жасалған көптеген әрекеттердің нәтижесінде (өңдеу, тыңайтқыштар
қолдану, дақылдарды егіп өсіру, мелиорация, т.б.) алынады және егілген
дақылдардың түсім мөлшеріне қарай бағаланады.

Топырақты қорғап және оны дұрыс пайдалана білсе, оның
құнарлылығы артады. Табиғи құнарлылығы төмен, егіншілікке жарамсыз
топырақтарды да адам қолымен жақсартып, егіншілікке қарқынды пайдалану
арқылы жоғары өнім беретін алқаптарға айналдыруға болады.

Ғасырлар бойы адамзат қоғамы негізінен табиғи құнарлылықты
пайдаланып, соның берген азды-көпті өнімін қанағат тұтып келді. Бұрынғы
кезде ұзақ жылдар бойы егіншіліктің үш танапты жүйесі орын алып, онда
тың жатқан жерлерді жыртып, оған үш жылдай қатарынан егіс еккен. Ол
жерлерден табиғи құнарлылығы арқасында өнім алып, одан кейінгі жылдары
өнім азая бастаған кезде егістікті басқа жерлерге ауыстырып егу тәжірибесі
өріс алып келді. Мұны егіншіліктің көшпелі жүйесі деп атады. Дегенмен
ғылыми-техникалық прогрестің даму нәтижесінде жерді үнемі дұрыс
пайдаланған жағдайда, ол ешуақытта жарамсыз болып, істен шығып
қалмайтыны белгілі болды. Керісінше жылдан-жылға жақсара түседі.

Арамшөптер жəне олармен күресу шаралары.Ауыл шаруашылығында
пайдаланылатын жерлерде өздігінен өсіп, көптеген зиян келтіретін
өсімдіктерді арамшөптер деп атайды. Арамшөптер тек жыртылған жерлерде
ғана емес, сонымен қатар, жайылымдар мен шабындықтарда да кездеседі.
Бұл жерлерде арамшөптерге улы, малдар жеуге жарамсыз ірі сабақты
өсімдіктерді жатқызады. Егер бір ауылшаруашылық дақылдарының арасында
басқа мәдени өсімдіктер кездессе, оларды арамшөп қоспасы дейді. Айталық,
бидай егісінің ішіндегі арпа, сұлы немесе тағы басқа мәдени дақылдар
арамшөптер қоспасы болып есептеледі. Тіпті, бидай егісінде бір сорттың
ішінде басқа сорт өкілдері кездессе, олар да арамшөп қоспасы болып
есептеледі.

Кейбір арамшөптер ауылшаруашылық дақылдарының өсу жағдайына
соншалықты бейімделген, яғни, оларсыз тіршілік ете алмайды. Олардың
мәдени өсімдіктерге бейімделгені соншалық, тіпті даму кезеңдері, тұқым
көлемі (ені, ұзындығы) бірдей. Мысалы, күздік дақылдар ішіндегі қарабидай
арпабасы, күріш егісіндегі күрмек, тағы басқалар. Сондықтан оларды
бейімделген немесе айырылмас серіктес арамшөптер деп атайды.
Арамшөптердің ауылшаруашылық өндірісіне тигізетін зияндары.
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Арамшөптер - егіншіліктің ең басты жауы. Көптеген арамшөптердің
тамырлары топыраққа терең бойлап өседі. Олар тіпті терең қабатта жатқан
ылғалды, қоректік заттарды жақсы пайдаланады. Тамыр жүйелерінің күшті
дамуына байланысты, арамшөптер өздерінің өсіп-өнуіне ылғалды мәдени
өсімдіктерге қарағанда әлдеқайда көп жұмсайды. Бұған арамшөптер мен
ауылшаруашылық дақылдарының транспирациялық коэффициенттерін
салыстыру арқылы көз жеткізуге болады. Мысалы, бидай 1 грамм құрғақ зат
құруы үшін 400 грамм, тары 250 грамм ылғал жұмсаса, ал осы астық
тұқымдастарына жататын қарасұлы 600 грамм ылғалды керек етеді, яғни
ылғалды бидайға қарағанда 1,5 есе, ал тарымен салыстырғанда 2,4 есе көп
жұмсайды.

Жылдық жауын-шашын қорының бестен бір бөлігінен астамы
арамшөптердің өніп-өсуінекетеді. Міне, сондықтан да арамшөптермен күрес
- ол ылғал үшін күрес. Арамшөптер қоректік заттарды көп мөлшерде
пайдаланғандықтан, топырақтың құнарлылығын төмендетеді. Мысалы,
жаздық бидайдың өнімі 25 центнер болғанда, ол әр гектардан 95 кг азот, 29,2
кг фосфор және 45 кг калий алса, ал осы астық тұқымдасына жататын
жатаған бидайық арамшөбі тек қана 15,5 центнер өнім құрау үшін бір
гектардан 48 кг азот, 31 кг фосфор және 68 кг калийді пайдаланады. Егістік
қалуенінің 36 центнер көк балауса түзу үшін жұмсаған қоректік заттары
әрбір гектар жерден 31,8 центнер күздік бидай немесе 250 центнер қант
қызылшасын өндіруге жетер еді. Арамшөптер тек топырақтың қоректік
заттарын ғана емес, сонымен бірге, қолдан берілетін минералдық
тыңайтқыштардың 30-35 пайызын пайдаланады.

Ауылшаруашылық дақылдары мен арамшөптердің арасында тек ылғал
мен қоректік заттар үшін ғана емес, сонымен бірге, жарық үшін де күрес
жүреді. Биік өсетін арамшөптер ауылшаруашылық дақылдарын көлеңкелеп,
өсімдік жапырағында жүретін фотосинтез процесін баяулатады, осының
салдарынан органикалық заттардың түзілуі төмендейді, яғни өнім азаяды.
Сондай-ақ, арамшөптер топырақтың беткі қабатының температурасын 2-4
°С-қа төмендетеді. Осының әсерінен себілген тұқым көпке дейін өспей,
топырақта жатып қалып шіруі немесе әр түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін.
Осының салдарынан дәннің егістік өнгіштігі төмендейді, яғни өнім азаяды.
Сонымен қатар, кеш көктеп шыққан өсімдіктің вегетациялық кезеңі ұзарып,
күзде кеш піседі. Бұл, әсіресе, жазы қысқа, күзі ерте түсетін Қазақстанның
солтүстік облыстары үшін өте қауіпті жағдай.

Арамшөптер ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестері мен ауру
қоздырғыштарының тіршілік ететін және оларды тарататын мекені болып
табылады. Мысалы, қант қызылшасының зиянкесі қант қызылшасы
бізтұмсығының мекені алабота болса, ал егістік шырмауықта шабындық
көбелек дамып, ол кейіннен мәдени өсімдіктерге зиян келтіреді. Кейбір
арамшөптердің жемістері, тұқымдары улы болып, адамдарды жөне малдарды
уландырады (қырық-буын, сарғалдақ, қара меңдуана, үйбидайық, кәдімгі
қарамықша), ал кейбір арамшөптердің жағымсыз иісі малдардан алынатын
өнімдерді бүлдіреді. Мысалы, ермен, жуа сүтке ащы дәм береді. Жекелеген
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арамшөптердің гүл тозаңдары адамдарда аллергия ауруын тудырады.
Мәселен, жусан жапырақты ойраншөп тозаңдары пішен қыздырмасын
қоздырады. Арамшөптер жөне олардың тамырлары ауылшаруашылық
машиналары мен жер өңдеу құралдарының кедергісін 30 пайызға дейін
арттырады, осының нәтижесінде жанар-жағармайдың шығыны көбейеді.
Мысалы, арамшөбі басым 1 гектар жерді өңдеуге 28,7 кг жанармай жұмсалса,
ал арамшөбі аз осындай жерге 17,6 кг жанармай кетеді. Ошаған, қарасұлы
және басқа арамшөптер тікенектері және қылқандары арқылы жануарларға
зақым келтіріп, олардан алынатын өнімдердің, әсіресе жүннің сапасын
төмендетеді.

Арамшөптер топырақтағы қоректік заттарды пайдаланып қана
қоймайды, сонымен бірге сіңірілген минералдық тыңайтқыштардың
көпшілігіні пайдаланады. Г. А Чесалиннің мәліметтері бойынша арамшөптер
басым алқапта минералдық тыңайтқыштарды пайдалану коэффициенті таза
пармен салыстырғанда 30-35 процент кемиді. Мәдени өсімдіктер мен
арамшөптердің арасында үнемі жарық үшін күрес жүреді.

Арамшөптер ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестері мен
ауруларының тіршілік ететін және олардың тарайтын орны болып табылады.

Кейбір арамшөптердің жемістері, дәндері, тұқымдары улы болады,
олар адамды, малды уландырады ( қара меңдуана ), ал қайсы бірі
арамшөптерден қолайсыз иіс шығады да, бұлар шабылған шөптермен
араласып кетсе мал шаруашылығынан алатын өнімдерді бүлдіреді.Кейбір
арамшөптер ( қара сұлы, ошаған т.б ) өздерінің тікенекттері, қылқандары
арқылы малға жабысып, зақым келтіреді.

Ауыл шаруашылық дақылдармен салыстырғанда арамшөпттердің
бірсыпыра биологиялық ерекшеліктері бар. Олардың ішінен мыналарды
көрсетуге болады:

1. Арамшөптер өте сезімтал келеді. Мысалы, кәдімгі гүл тәжі арам
шөбінің бір өсімдігі 500000 түйір тұқым береді;

2. Арамшөптердің тұқымы әртүрлі жолдармен кеңістікке тез таралады.
мәселен, арамшөптердің тұқымы өздерінің тікенектері, қылқандарының
көмегімен жел, су, мал, көлік, адамдар, құстар, көң арқылы т.б жолдармен
таралады;

3. Арамшөп тұқымдарының өсу кезеңі әртүрлі болады, соның
арқасында олардың бәрі бір мезгілде шығып көктемейді, былайша айтқанда
егін себер алдында бірден жойып жіберуге мүмкіндік жоқ;

4. Арамшөптердің тұқымы топырақта ұзақ жатса да өзінің өсіп- өну
қабілетін сақтайды;

5.Арамшөптер сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына(
құрғақшылыққа, ыстық, суыққа ) өте сезімтал келеді;

6. Көптеген арамшөптер өзінің вегетативтік мүшелері арқылы өсіп-
өнеді;

7. Арамшөптердің тұқымдары топырақтың беткі қабатында – ақ немесе
болмашы тереңдікте жатып та жақсы өніп- өседі.

Біздің республикада 300- ге жуық арамшөп түрлері кездеседі.
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Бұлардың ішінде 120 түрі паразиттік арамшөпті, оның ішінде 36 түрлі арам
сояуды, 80 түрлі сұңғыланы кездестіруге болады. Мұнымен қатар 220 түрлі
жартылай паразиттік арамшөптер өседі.

Паразиттік арамшөптер дегеніміз – басқа мәдени өсімдіктер арқылы
қоректеніп, өмір сүретін өсімдіктер. Мәдени өсімдіктің органдарымен
байланыс жасауларына қарай паразиттік арамшөптер екіге бөлінеді. Егер
қоректік заттарды мәдени өсімдіктердің сабағынан алатын болса, онда
бұларды сабақтық паразиттік арамшөптер дейміз. Бұған арам сояудың
барлық түрі жатады. Егер арамшөптер қоректік заттарды өсімдіктің
тамырынан алатын болса, онда оларды тамырлық арамшөптер дейміз. Бұған
сұңғыланың барлық түрі жатады.

Ең көп тарағаны- паразиттік емес арамшөптер. Олар органикалық
заттарды өздері дайындайды және су мен онда ерілген минералдық заттарды
жақсы жетілген тамырлары арқылы топырақтан алып бойына сіңіреді.

Паразиттік емес арамшөптер вегетациясының ұзақтығына қарай екі
топқа бөлінеді: аз жылдық және көп жылдық арамшөптер.

Аз жылдық арамшөптер дегеніміз- екі жылдан артық өмір сүрмейтін,
соның ішінде бір – ақ рет тұқым беретін өсімдіктер. Олар тұқым арқылы
көбейеді.

Көп жылдық арамшөптер дегеніміз – бірнеше жыл өсіп, соның ішінді
бірнеше рет дән түйіп, ұрпақ беретін өсімдіктер. Олар тұқымынан да,
вегетативтік мүшелері арқылы да көбейеді.

Арамшөптермен күресу əдістері. Ауыл шаруашылық ғылымы мен
практикасында зерттеліп дәлелденген алуан түрлі арамшөптермен күресу
әдістері мен тәсілдері бар. Олар бір- бірінен биологиялық және шаруашылық
тиімділігіне, орындалу қиындылығына және материалдық шығындарына
қарай өзгеше болады. Сондықтан, арамшөптермен күресудің шаралары мен
әдістерін жүйелеп, орынды пайдалана білу қажет.

Арамшөптермен күресу принципінің негізіне арамшөп өсімдіктерінің
басты биологиялық, яғни, олардың тұқымдарымен және жер астындағы
вегетативті органдарымен өніп-көбею ерекшеліктері алынған. Жаңа өсімдік
тек тұқымы арқылы өсіп шығатыны белгілі, сондықтан олармен күресудің
бірінші принципі – арамшөптің тұқым салуына, тұқымдануына жол бермеу,
сонда ғана тұқымның топыраққа түсуі болмайды. Бұл принципті аз
жылдықтармен қатар көп жылдық арамшөптерге де қолдануға болады, оның
сақталуына бірқатар зерттеушілер айрықша мән беріп арамшөптердің
тұқымының топыраққа түсуіне жол беруге болмайтындығын бірнеше рет
дәлелдеген.

Арамшөптермен күрес әдістерін жіктеу негізі ретінде екі маңызды белгі
алынған, олар: біріншіден, нысандарына байланысты арамшөп өсімдіктерінің
пайда болу көзі (өсімдік тұқымдары, жемістері, тамыр сабақтары, тамыр
өркендері және т.б.), олардың таралу жолдарын жою және соған бағытталған
шаралар; екіншіден, арамшөптердің өсуін тежейтін, жоятын немесе олардың
пайда болу көзін ысыратын және оларды болдырмауға бағытталған тәсілдер
мен әдістер [7].
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Бұлардың ішінде 120 түрі паразиттік арамшөпті, оның ішінде 36 түрлі арам
сояуды, 80 түрлі сұңғыланы кездестіруге болады. Мұнымен қатар 220 түрлі
жартылай паразиттік арамшөптер өседі.

Паразиттік арамшөптер дегеніміз – басқа мәдени өсімдіктер арқылы
қоректеніп, өмір сүретін өсімдіктер. Мәдени өсімдіктің органдарымен
байланыс жасауларына қарай паразиттік арамшөптер екіге бөлінеді. Егер
қоректік заттарды мәдени өсімдіктердің сабағынан алатын болса, онда
бұларды сабақтық паразиттік арамшөптер дейміз. Бұған арам сояудың
барлық түрі жатады. Егер арамшөптер қоректік заттарды өсімдіктің
тамырынан алатын болса, онда оларды тамырлық арамшөптер дейміз. Бұған
сұңғыланың барлық түрі жатады.

Ең көп тарағаны- паразиттік емес арамшөптер. Олар органикалық
заттарды өздері дайындайды және су мен онда ерілген минералдық заттарды
жақсы жетілген тамырлары арқылы топырақтан алып бойына сіңіреді.

Паразиттік емес арамшөптер вегетациясының ұзақтығына қарай екі
топқа бөлінеді: аз жылдық және көп жылдық арамшөптер.

Аз жылдық арамшөптер дегеніміз- екі жылдан артық өмір сүрмейтін,
соның ішінде бір – ақ рет тұқым беретін өсімдіктер. Олар тұқым арқылы
көбейеді.

Көп жылдық арамшөптер дегеніміз – бірнеше жыл өсіп, соның ішінді
бірнеше рет дән түйіп, ұрпақ беретін өсімдіктер. Олар тұқымынан да,
вегетативтік мүшелері арқылы да көбейеді.

Арамшөптермен күресу əдістері. Ауыл шаруашылық ғылымы мен
практикасында зерттеліп дәлелденген алуан түрлі арамшөптермен күресу
әдістері мен тәсілдері бар. Олар бір- бірінен биологиялық және шаруашылық
тиімділігіне, орындалу қиындылығына және материалдық шығындарына
қарай өзгеше болады. Сондықтан, арамшөптермен күресудің шаралары мен
әдістерін жүйелеп, орынды пайдалана білу қажет.

Арамшөптермен күресу принципінің негізіне арамшөп өсімдіктерінің
басты биологиялық, яғни, олардың тұқымдарымен және жер астындағы
вегетативті органдарымен өніп-көбею ерекшеліктері алынған. Жаңа өсімдік
тек тұқымы арқылы өсіп шығатыны белгілі, сондықтан олармен күресудің
бірінші принципі – арамшөптің тұқым салуына, тұқымдануына жол бермеу,
сонда ғана тұқымның топыраққа түсуі болмайды. Бұл принципті аз
жылдықтармен қатар көп жылдық арамшөптерге де қолдануға болады, оның
сақталуына бірқатар зерттеушілер айрықша мән беріп арамшөптердің
тұқымының топыраққа түсуіне жол беруге болмайтындығын бірнеше рет
дәлелдеген.

Арамшөптермен күрес әдістерін жіктеу негізі ретінде екі маңызды белгі
алынған, олар: біріншіден, нысандарына байланысты арамшөп өсімдіктерінің
пайда болу көзі (өсімдік тұқымдары, жемістері, тамыр сабақтары, тамыр
өркендері және т.б.), олардың таралу жолдарын жою және соған бағытталған
шаралар; екіншіден, арамшөптердің өсуін тежейтін, жоятын немесе олардың
пайда болу көзін ысыратын және оларды болдырмауға бағытталған тәсілдер
мен әдістер [7].

Бірінші белгі бойынша арамшөптермен күресу үш типке бөлінеді:
алдын ала сақтандыру, жою және арнайы шаралар.

Алдын ала сақтандыру шаралары – арамшөптердің ұрығын егістікке
жібермеу мақсатымен олардың өсу ошақтарын жою, таралу жолдарын бөгеу.

Оларға тұқымды тазалау, көңді дұрыс дайындау және қолдану, суғару
суының тазалығы, азықты малға дұрыс дайындап беру, өнімді дер кезінде
жинау, жолдың жағалауындағы және басқа өңделмейтін жерлердегі өсетін
арамшөптерді ұдайы отап отыру, машиналарды (сеялка т.б.) арамшөп
тұқымдарынан тазарту және карантиндік шаралар.

Арамшөптерді жою шаралары – ауыл шаруашылығында пайдаланатын
жерлерде және егістікте өсетін арамшөптерді, топырақтағы олардың
генеративті және вегетативті көбею органдарын жою және арамшөптердің
тіршілік қабілетін төмендету.

Арнайы шаралар – арамшөптердің әрі қарай таралу аумағын азайтып,
зияндылығын азайту, содан кейін ең зиянды, потенциалды қауіпті, әсіресе
карантиндік арамшөптерді жойып жіберу.

Екінші белгі бойынша арамшөптерге қарсы қолданылатын құралдың
сипатына байланысты күресу тәсілдері мына түрлерге бөлінеді: физикалық,
механикалық, химиялық, биологиялық, фитоценотикалық, экологиялық,
ұйымдастыру, кешенді әдістер.

Физикалық тәсіл – отты пайдалану, учаскелер мен егістікті сумен
бастыру, электрді, электр магниттік өрісті қолдану және арамшөптердің
көбею мүшелерінің өміршеңдігінен айыру.

Механикалық тәсіл – қолмен немесе топырақ өңдеу құралдарының
арамшөп өсімдіктерін жұлу немесе кесу. Арамшөптердің барлық
биологиялық топтар өкілдерімен ластанған егістіктерде қолданылады. Бұл
әдіс – негізгі, себу алдындағы, себу кезінде және себу соңындағы өңдеу
жүйесінде тиімді.

Химиялық тәсіл – оларды гербицидтердің көмегімен жою.
Биологиялық тәсіл – оларды мамандандырылған зиянкестердің,

саңырауқұлақ және бактериялардың көмегімен азайтатын немесе жоятын
тәсілі.

Фитоценотикалық тәсіл (бой көтертпей тұншықтыру немесе бәсеке
әдісі) – ауыл шаруашылық дақылдарының арамшөптермен салыстырғанда
жоғары бәсекелестік қабілеті пайдаланылып, арамшөптердің өну-өсуін
нашарлату.

Экологиялық тәсіл – мәдени өсімдіктердің мұқтажын толық
қамтамасыз ету, ал арамшөптрге теріс әсер ететін жағдайларды, әсіресе
топырақ қасиеттерін күшейту арқылы іске асырылады (аэрация, ылғал,
температура, топырақ реакциясы, биологиялық әрекеті, мұндағы қоректік
заттардың мөлшері т.б.)

Ұйымдастыру тәсілі – ауыл шаруашылығында жерлердің жалпы
мәдени агротехникалық жағдайын жақсартатын немесе жанама көмегі
болатын тәсілдер мен жұмыстардың түрлері, танаптардың арамшөптену
картасын жасау.
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Кешенді тәсіл – бірін-бірі толықтырып, әсерін күшейтетін,
арамшөптердің түрлерін және санын едәуір азайтатын ғылыми негізде
қолданылатын күресу шараларының жиынтығы.

Арамшөптермен күрес шараларын жоспарлауда олардың түрлі құрамы,
биологиялық ерекшеліктері, сондай-ақ арамшөптер өсімдіктерінің жағдайы
негізге алынады. Әсіресе егістіктердің ластану дәрежесінің елеулі мәні бар.

Қазіргі егіншілікте арамшөптермен күрестер арасында жетекші орынды
ұзақ уақыт бойында агротехникалық әдістер алып келеді. Басқа әдістермен
салыстырғанда агротехникалық әдістер тиімді әрі арзан, сонымен қатар бұл
әдістер дақылдарды өсіруге қажет топырақ өңдеудің әдепкі тәсілдерімен
үйлеседі. Өсіп шыққан арамшөптерді түрлі топырақ өңдегіш машиналар мен
құралдарды қолдана отырып, механикалық түрде жояды.

Механикалық әдіс дақылдар жиналғаннан кейін танаптардағы
арамшөптердің тұқымын жою үшін пайдаланылады. Топырақтағы
арамшөптердің тұқымдары өніп-өсу үшін қолайлы жағдай жасалады, өніп
шыққан соң, буыны қатпай тұрып топырақ өңдейтін құралдармен жояды. Бұл
әдіс арамшөпті арандату деп аталады.

Арамшөптердің вегетативтік көбею мүшелерін агротехникалық
әдістермен жоюда келесі тәсілдер қолданылады: әлсірету, тұншықтыру,
аздыру, кептіру, үсіту, тарап алу және басқалары. Аталған тәсілдер
арамшөптердің түрлі биологиялық топтарына немесе олардың жеке түрлеріне
қолданылады.

Арамшөптерді әлсірету – топырақтағы атпа тамырлы арамшөптердің
вегетативті өсіп-өну органдарын әртүрлі тереңдікте дүркін-дүркін кесу
арқылы жою тәсілі. Бұлай өңдегенде өркеннің өсуіне керек болатын қоректік
заттардың шығыны көбейіп, оның орны толмайды. Бұл заттардың қоры
толық біткенде өсімдіктің тамыр жүйесі барлық вегетативті көбею
органдарымен бірге әлсіреп, қурап жойылады.

Көп жылдық атпа тамырлы арамшөптермен ластанған егістіктерді,
олардың өсуін әлсірету үшін 10-12 см тереңдікте сыдыра жыртады.
Арамшөптер өскіндері пайда болғаннан кейін шамамен 2-3 аптадан соң,
өңдеу қабаты тереңдігін бойлата шым аударғышты соқамен жерді жыртады.
Мұндай технологияны сақтау көп жылдық арамшөптермен ластануды 70-
75% азайтуға мүмкіндік береді.

Арамшөптерді тұншықтыру – жатаған бидайық, ажырық, қырықбуын
сияқты арамшөптердің көген тамыр жүйелері жатқан тереңдікте олардың
жерасты мүшелерін өңдеу құралдарымен ұсақтап, тамырларының үзіктерін
топыраққа терең сіңіру арқылы жою.

Арамшөптерді аздыру – одан әрі жоюға жататын жаңа өркендердің
өсуіне қосымша азықтық заттар шығынын көбейту үшін арамшөптердің өсу
мүшелерін әрдайым отау. Көп жылдық және екі жылдық арамшөптермен
ластанған егістіктерде қолданылады. Әдіс атпа тамырлы өркендерді
арамшөптерге қарсы топырақты сүдігерлік өңдеу жүйесінде ерекше тиімді.

Арамшөптерді кептіру – арнайы әдіспен топырақты өңдеп, оның
жоғары қабатын құрғату арқылы арамшөптерді жою жолы. Белгілі әдіспен
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Кешенді тәсіл – бірін-бірі толықтырып, әсерін күшейтетін,
арамшөптердің түрлерін және санын едәуір азайтатын ғылыми негізде
қолданылатын күресу шараларының жиынтығы.

Арамшөптермен күрес шараларын жоспарлауда олардың түрлі құрамы,
биологиялық ерекшеліктері, сондай-ақ арамшөптер өсімдіктерінің жағдайы
негізге алынады. Әсіресе егістіктердің ластану дәрежесінің елеулі мәні бар.

Қазіргі егіншілікте арамшөптермен күрестер арасында жетекші орынды
ұзақ уақыт бойында агротехникалық әдістер алып келеді. Басқа әдістермен
салыстырғанда агротехникалық әдістер тиімді әрі арзан, сонымен қатар бұл
әдістер дақылдарды өсіруге қажет топырақ өңдеудің әдепкі тәсілдерімен
үйлеседі. Өсіп шыққан арамшөптерді түрлі топырақ өңдегіш машиналар мен
құралдарды қолдана отырып, механикалық түрде жояды.

Механикалық әдіс дақылдар жиналғаннан кейін танаптардағы
арамшөптердің тұқымын жою үшін пайдаланылады. Топырақтағы
арамшөптердің тұқымдары өніп-өсу үшін қолайлы жағдай жасалады, өніп
шыққан соң, буыны қатпай тұрып топырақ өңдейтін құралдармен жояды. Бұл
әдіс арамшөпті арандату деп аталады.

Арамшөптердің вегетативтік көбею мүшелерін агротехникалық
әдістермен жоюда келесі тәсілдер қолданылады: әлсірету, тұншықтыру,
аздыру, кептіру, үсіту, тарап алу және басқалары. Аталған тәсілдер
арамшөптердің түрлі биологиялық топтарына немесе олардың жеке түрлеріне
қолданылады.

Арамшөптерді әлсірету – топырақтағы атпа тамырлы арамшөптердің
вегетативті өсіп-өну органдарын әртүрлі тереңдікте дүркін-дүркін кесу
арқылы жою тәсілі. Бұлай өңдегенде өркеннің өсуіне керек болатын қоректік
заттардың шығыны көбейіп, оның орны толмайды. Бұл заттардың қоры
толық біткенде өсімдіктің тамыр жүйесі барлық вегетативті көбею
органдарымен бірге әлсіреп, қурап жойылады.

Көп жылдық атпа тамырлы арамшөптермен ластанған егістіктерді,
олардың өсуін әлсірету үшін 10-12 см тереңдікте сыдыра жыртады.
Арамшөптер өскіндері пайда болғаннан кейін шамамен 2-3 аптадан соң,
өңдеу қабаты тереңдігін бойлата шым аударғышты соқамен жерді жыртады.
Мұндай технологияны сақтау көп жылдық арамшөптермен ластануды 70-
75% азайтуға мүмкіндік береді.

Арамшөптерді тұншықтыру – жатаған бидайық, ажырық, қырықбуын
сияқты арамшөптердің көген тамыр жүйелері жатқан тереңдікте олардың
жерасты мүшелерін өңдеу құралдарымен ұсақтап, тамырларының үзіктерін
топыраққа терең сіңіру арқылы жою.

Арамшөптерді аздыру – одан әрі жоюға жататын жаңа өркендердің
өсуіне қосымша азықтық заттар шығынын көбейту үшін арамшөптердің өсу
мүшелерін әрдайым отау. Көп жылдық және екі жылдық арамшөптермен
ластанған егістіктерде қолданылады. Әдіс атпа тамырлы өркендерді
арамшөптерге қарсы топырақты сүдігерлік өңдеу жүйесінде ерекше тиімді.

Арамшөптерді кептіру – арнайы әдіспен топырақты өңдеп, оның
жоғары қабатын құрғату арқылы арамшөптерді жою жолы. Белгілі әдіспен

тамырсабақтар топырақтың бетіне жақын орналастырылса, 15-30 күннен
кейін олар қурайды. Содан кейін оларды топыраққа терең сіңірсе, өсіп
шықпайды.

Арамшөптерді үсіту – суық күзде терең жыртуда көп жылдық
арамшөптердің жерасты мүшелерін топырақтың бетіне шығаруды көздейді.
Төменгі температурада олар өміршең қабілетін жоғалтуы керек. Көбіне қары
аз, қысы аязды аудандарда қолданылады.

Арамшөптерді тарап алу әдісі – жатаған бидайық, ажырық, жауқияқ
сияқты арамшөптердің жер бетіне жақын орналасқан мықты, үзілуі қиын
көген тамырларын жою үшін қолданылады. Ол үшін серіппелі жұмыс органы
бар культиваторлармен танапты перпендикулярлы екі бағытта бірнеше мәрте
жүргізіп, ондағы көген тамырларды жер бетіне шығарады да жинап жағып
жібереді.

Биологиялық әдіс – арамшөптерді іріктеп жоюға мамандандырылған
бактерияларды, саңырауқұлақтарды, жәндіктерді, жұмыр құрттарды,
кеміргіштерді, басқа организмдерді және өсімдіктердің биологиялық
ерекшеліктерін мақсатты пайдалану. Механикалық және химиялық
тәсілдермен салыстырғанда арамшөптермен күрестің биологиялық әдісінің
артықшылықтары бар. Бұл әдіске жұмсалатын шамалы бастапқы
шығындардың өзінде мамандандырылған организмдердің арамшөптерге
тигізетін әсерінің және ұзақ ықпалының арқасында едәуір экономикалық
тиімділікке қол жеткізіледі. Алқаптың нақты жағдайында биологиялық
әдістердің нысандарының (өсімдіктер, бактериялар, саңырақұлақтар және
басқалары) қауымдастықтағы әрекеті көрінеді.

Арамшөптермен алдын ала күресу шаралары. Егістіктерде арамшөп
өсімдігімен күресу жолында алдын ала сақтандыру шараларының маңызы
зор. Олар арамшөптердің жаңа тұқымдарын танапқа түсірмеуге, арамшөп
өсімдіктерінің көздерін, ошақтарын анықтауға, оқшаулауға, жоюға және
олардың таралу жолдарын кесуге бағытталған.

Алдын ала сақтандыруға карантиндік қызмет, тұқымды тазалау, көңді
дұрыс дайындап қолдану, суғару суының тазалығы, азықты малға дұрыс
дайындап беру, егін өнімін дер кезінде жинау, жолдың жағалауындағы
немесе басқа өңделмейтін жерлердегі өсетін арамшөптерді ұдайы отап отыру
және т.б. шаралар жатады.

Карантиндік шаралар. Карантиндік шаралар мемлекеттік ауқымда
арнайы өсімдік қорғау және карантинді мекемелерімен жүргізіледі. Бұл
шаралардың міндеті басқа елдерден арамшөптер тұқымының
тасымалдануына жол бермеу – сыртқы карантин деп және бір ауданнан
екіншісіне қауіпті арамшөптердің таралуының алдын алу – ішкі карантин деп
аталады.

Карантиндік арамшөптер таралуының алдын алу үшін төмендегідей
ережелерді қатаң сақтау қажет:

- арамшөптермен ластанған ауылшаруашылық өнімдерін сақтау мен
тазалауды жеке бөлінген жай ішінде жүргізу;

- мемлекеттік тұқым инспекциясының куәлігінсіз тұқымдық
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материалды басқа шаруашылықтарға тасуға қатаң тиым салынады;
- карантиндік арамшөптер ошағы бар учаскелерге тұқымдық егістікті

орналастыруға рұқсат етілмейді;
- карантиндік арамшөптер ошағы бар танаптан жиналған өнімді

тазалағанда түскен қалдықтарды жемдік мақсатында тек түйілген және
буланған күйінде пайдалануға болады, ал жемге пайдаланбаса, актілі
рәсімдеумен өртеп жіберу керек;

- карантиндік арамшөптермен ластанған сабан мен шөпті тек олар
алынған шаруашылықтарда пайдалануға рұқсат етіледі;

- органикалық тыңайтқыштар – көң бір жерге жеке төмпешіктер етіп
жиналады, тек әбден шіріген соң пайдаланады;

- астық қоймаларының, ыдыстардың, машина мен құралдардың
тазалығын қатаң бақылау қажет.

Тұқымдық материалды тазарту. Ол мәдени өсімдіктер мен арамшөптер
тұқымдарының физикалық қасиеттеріндегі айырмашылықтарды пайдалану
негізінде құрылған. Тұқымдық материалды астық қоймаларында сақтауда
көптеген арамшөптер тұқымдарының өміршеңдігі 3-10 және одан да көп
жылдар бойы төмендемейді.

Тұқым тазалаудың үш әдісі бар: алғашқы, негізгі және арнаулы
тазартулар. Алғашқы тазалау тұқымдық материалдан жеңіл бөлінетін ірі
және ұсақ қоспаларды бөледі. Негізгі тазалаудың міндеті – алғашқы
тазалаудан кейін қалған арамшөптер тұқымдары мен жемістерін кетіру.
Тұқымды алғашқы және негізгі тазалауда астық тазалау агрегаттар кешені,
сондай-ақ астық тазалайтын тасқынды желілер пайдаланылады. Жоғары
сапалы тұқымдық материал алу үшін тасқынды желіге сорттаушы машина
тіркеледі.

Қиын ажыратылатын тұқымды арамшөптерден дақылдардың
тұқымдары тазалау үшін арнаулы өңдеу қолданылады. Әсіресе тұқымдық
учаскелер қатты ластанған жағдайда көп жылдық шөптердің тұқымын
тазалау мен сорттау қиын.

Органикалық тыңайтқыштардың ластануын азайту жөніндегі
шараларға да көп көңіл бөлген жөн. Малдың ішек-қарын жолдарынан өткен
арамшөп өсімдіктерінің тұқымдары мен жемістері өсіп-өну қабілетін
жоғалтпайды және қи шіріндісінде жинала береді. Мәселен, 1 тонна қида 43-
тен 56 мыңға дейін арамшөптердің өміршең тұқымы, құс қиында – 120-412
мың болатыны, ал шошқа қиының қатты және лайлы фракциясында олардың
саны миллионға дерлік жететіні дәлелденген екен.

Қиды сақтау үдерісінде арамшөп тұқымдарының өміршеңдігі едәуір
кемиді, бірақ тіптен жоғары температурада да толық жойылып кетпейді.
Органикалық тыңайтқыштардың терең тыныштықтағы ескіден жатқан
тұқымдарды ынталандыратыны белгілі.

Егістіктің ластануына жол бермеу үшін қиды топыраққа шіріген
күйінде енгізген жөн. Ғылыми-зерттеулер деректері бойынша 1 кг жаңа қида
тұқымдар өсімталдығын жоғалтпаған арамшөптер саны - 297, ал шірігенінде
- 22, бөрткендерінде - 4 болады.
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материалды басқа шаруашылықтарға тасуға қатаң тиым салынады;
- карантиндік арамшөптер ошағы бар учаскелерге тұқымдық егістікті

орналастыруға рұқсат етілмейді;
- карантиндік арамшөптер ошағы бар танаптан жиналған өнімді

тазалағанда түскен қалдықтарды жемдік мақсатында тек түйілген және
буланған күйінде пайдалануға болады, ал жемге пайдаланбаса, актілі
рәсімдеумен өртеп жіберу керек;

- карантиндік арамшөптермен ластанған сабан мен шөпті тек олар
алынған шаруашылықтарда пайдалануға рұқсат етіледі;

- органикалық тыңайтқыштар – көң бір жерге жеке төмпешіктер етіп
жиналады, тек әбден шіріген соң пайдаланады;

- астық қоймаларының, ыдыстардың, машина мен құралдардың
тазалығын қатаң бақылау қажет.

Тұқымдық материалды тазарту. Ол мәдени өсімдіктер мен арамшөптер
тұқымдарының физикалық қасиеттеріндегі айырмашылықтарды пайдалану
негізінде құрылған. Тұқымдық материалды астық қоймаларында сақтауда
көптеген арамшөптер тұқымдарының өміршеңдігі 3-10 және одан да көп
жылдар бойы төмендемейді.

Тұқым тазалаудың үш әдісі бар: алғашқы, негізгі және арнаулы
тазартулар. Алғашқы тазалау тұқымдық материалдан жеңіл бөлінетін ірі
және ұсақ қоспаларды бөледі. Негізгі тазалаудың міндеті – алғашқы
тазалаудан кейін қалған арамшөптер тұқымдары мен жемістерін кетіру.
Тұқымды алғашқы және негізгі тазалауда астық тазалау агрегаттар кешені,
сондай-ақ астық тазалайтын тасқынды желілер пайдаланылады. Жоғары
сапалы тұқымдық материал алу үшін тасқынды желіге сорттаушы машина
тіркеледі.

Қиын ажыратылатын тұқымды арамшөптерден дақылдардың
тұқымдары тазалау үшін арнаулы өңдеу қолданылады. Әсіресе тұқымдық
учаскелер қатты ластанған жағдайда көп жылдық шөптердің тұқымын
тазалау мен сорттау қиын.

Органикалық тыңайтқыштардың ластануын азайту жөніндегі
шараларға да көп көңіл бөлген жөн. Малдың ішек-қарын жолдарынан өткен
арамшөп өсімдіктерінің тұқымдары мен жемістері өсіп-өну қабілетін
жоғалтпайды және қи шіріндісінде жинала береді. Мәселен, 1 тонна қида 43-
тен 56 мыңға дейін арамшөптердің өміршең тұқымы, құс қиында – 120-412
мың болатыны, ал шошқа қиының қатты және лайлы фракциясында олардың
саны миллионға дерлік жететіні дәлелденген екен.

Қиды сақтау үдерісінде арамшөп тұқымдарының өміршеңдігі едәуір
кемиді, бірақ тіптен жоғары температурада да толық жойылып кетпейді.
Органикалық тыңайтқыштардың терең тыныштықтағы ескіден жатқан
тұқымдарды ынталандыратыны белгілі.

Егістіктің ластануына жол бермеу үшін қиды топыраққа шіріген
күйінде енгізген жөн. Ғылыми-зерттеулер деректері бойынша 1 кг жаңа қида
тұқымдар өсімталдығын жоғалтпаған арамшөптер саны - 297, ал шірігенінде
- 22, бөрткендерінде - 4 болады.

Арамшөптер тұқымдарының өміршеңдігін төмендету үшін
органикалық тыңайтқыштарды дайындаудың «ыстық» әдісі қолданылады.
Бұл әдіс бойынша еңалдымен қиды қатарлап немесе сұйық қабаттарымен
көңжинағышқа салады, содан кейін тығыздайды. Микробиологиялық
процестердің күшейуінің нәтижесінде қидың шіру үдерісінде оның
температурасы 60-70°С-қа жетеді, бұл арамшөптер өскіндерінің
жансыздануына әкеледі.

Арнаулы қондырғыда тауық қиындағы арамшөптердің тұқымдарын
күйдіру әдісімен өңдеуде олардың өміршеңдігі 90-100% төмендейді.

Суғару жағдайында ластануды азайту шаралары. Суармалы жерлерде
арамшөптердің тұқымдары су арқылы таралады. Бұған 7-кестеде келтірілген
деректер толық дәлел бола алады.

7-кесте
Вегетациялық суару кезінде мақта егісінде сумен ағып келген арамшөп

тұқымдарының саны (К.И.Пактың деректері бойынша)
Суару саны Берілген судың

мөлшері (м3

есебімен)

1,2 гектар жерге
келген арамшөптер
тұқымдарының
саны (дана)

Бір гектар жерге сумен
келген арамшөп

тұқымдарының саны
(дана)

1 1320 62304 51920
2 1320 104720 57267
3 1320 157520 131267
4 1200 149280 124400
5 1200 130080 108400
6 1200 101280 84400

Барлығы 7560 750184 587654

Бұл кестедегі материалдар жаз бойы мақта егісін алты рет суғарғанда
әрбір гектарға жарты миллионнан астам арамшөп тұқымы сумен ағып
келетінін көрсетіп отыр.

Сумен арамшөп тұқымдары егіс алқабына келмес үшін, алдын ала
мынандай шараларды жүзеге асыру керек: - каналдардың жиегіне шыққан
арамшөптерді, олардың тұқымы пісіп жетілмей тұрғанда жою (гербицид
арқылы немесе шабу арқылы); - су жүретін каналдардың түбін,
қабырғаларын бетондау; - каналдардан судың егістікке шығатын жеріне
тұқымдарды жібермей ұстап қалатын тор қою.

Арамшөптер келтіретін зиян. Жергілікті жағдайға барынша
бейімделіп алған арамшөптер мәдени өсімдіктердің қоректік заттары мен
ылғалдың асыл қорын алып, олардан гөрі тезірек өсіп жетіледі. Олардың ірі
жапырақтары мәдени өсімдіктерді көлеңкелеп жарық түсірмейді.
Арамшөптер топырақтағы ылғал мен қоректік заттарды пайдаланады да,
мысалы, оларды күріш өсімдігіне аз қалдырады, нәтижесінде олардың өнімін
15...20пайызға кемітеді. Ал егістік қалуен көген тамырлары арқылы 1 гектар



74

жерден 67 кг азот, фосфор және 160 кг калий, ал шайқурай 1 ц құрғақ зат
құрау үшін 623 ц су пайдаланады. Көптеген зерттеушілердің мәліметтеріне
қарағанда, тіпті бір жылдық жалпақ жапырақты арамшөптер, егер олар
шаршы метр жерге 100...200 түптен келетін болса, топырақтан әр гектарға
шаққанда 60...140 кг мөлшерінде азот, 20...30 кг фосфор мен 100...140 кг
калийді сіңіреді. Бұл шама сол жерге егілетін бидайдың гектарынан 30
центнерден астам түсім беруіне жеткілікті болар еді. Мәдени өсімдіктер
топырақ бетіндегі әр грамм жасыл масса үшін 3,20 гр су жұмсаса, ал
арамшөптер-6,57 грамм немесе екі есе көп жұмсайды екен.

Арамшөптердің дақылдарға көлеңке түсіруі оның өсіп-жетілуінің ең
соңғы кезеңінде де зиянды. Күн сәулесі түспеген өсімдіктердің дәні нашар
толысады, ол әлжуазданып, өсімдік пен оның тұқымындағы қоректік
заттардың мөлшері азаяды. Арамшөптер тамыр жүйесінің күшті дамуына
байланысты топырақтың терең қабатындағы су қорын мәдени өсімдіктерден
әлдеқайда бұрын, әрі көп мөлшерде алып, оларға өте қолайсыз жағдай
туғызады. Міне сондықтан да арамшөптермен күрес-ол ылғал үшін күрес.

Мәдени өсімдіктердің егісінде арамшөптердің санын, зияндылығын
барынша азайту немесе танаптардан оларды толық жою, ауыл шаруашылық
дақылдарын егіп-өсіруге жұмсалатын шығынды елеулі түрде төмендетеді.
Арамшөп мәдени дақылдың қорегін, ылғалын және жарығын пайдаланып,
өнімін азайтады.

Өсімдіктерді қорғаудың интеграцияланған жүйесі – бұл зияндылықтың
экономикалық шектерін ескеретін және экономикалық, экологиялық және
токсикологиялық талаптарды қанағаттандыратын барлық басқа әдістерді
қолданумен қатар, бірінші кезекте табиғи шектеуші факторларды
пайдаланатын зиянды организмдерге қарсы күрес. Интеграцияланған
жүйелердің ғылыми негізі биотикалық және абиотикалық факторлардың
әсерін есепке алу, сондай-ақ өсірілетін өсімдіктердің дамуын болжау
негізінде зиянды организмдер кешенінің даму мерзімдерін және
зияндылығын болжау болып табылады. Өсімдіктерді қорғаудың
интеграцияланған жүйесі зиянды организмдердің алдын алу немесе дамуын
басу жөніндегі арнайы агротехникалық тәсілдерді пайдалануды қоса алғанда,
мәдени өсімдіктердің бейімделген сорттық агротехникасына негізделуге тиіс:
- зиянкестерге төзімді өсімдіктердің сорттарын өсіру; - зиянкестердің санын
реттейтін табиғи энтомофагтардың қызметін сақтайтын немесе
жандандыратын тәсілдерді пайдалану; - агроценоздардағы фитосанитарлық
жағдай динамикасының жай-күйі және күтілетін экономикалық залалды
бағалау туралы объективті ақпарат негізінде өсімдіктерді қорғаудың
биологиялық, химиялық және басқа да құралдарын пайдалану.

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің санын төмендететін және сапасын
нашарлататын зиянды организмдердің үлкен теріс рөлін ескере отырып,
егіншіліктің қазіргі заманғы жүйелері, бірінші кезекте, агрофонды
оңтайландырудың бірыңғай процесін және мәдени өсімдіктерді дамыту
кезінде фитосанитариялық салауаттылықты құру жолымен агроэкожүйелерде
қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс.
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жерден 67 кг азот, фосфор және 160 кг калий, ал шайқурай 1 ц құрғақ зат
құрау үшін 623 ц су пайдаланады. Көптеген зерттеушілердің мәліметтеріне
қарағанда, тіпті бір жылдық жалпақ жапырақты арамшөптер, егер олар
шаршы метр жерге 100...200 түптен келетін болса, топырақтан әр гектарға
шаққанда 60...140 кг мөлшерінде азот, 20...30 кг фосфор мен 100...140 кг
калийді сіңіреді. Бұл шама сол жерге егілетін бидайдың гектарынан 30
центнерден астам түсім беруіне жеткілікті болар еді. Мәдени өсімдіктер
топырақ бетіндегі әр грамм жасыл масса үшін 3,20 гр су жұмсаса, ал
арамшөптер-6,57 грамм немесе екі есе көп жұмсайды екен.

Арамшөптердің дақылдарға көлеңке түсіруі оның өсіп-жетілуінің ең
соңғы кезеңінде де зиянды. Күн сәулесі түспеген өсімдіктердің дәні нашар
толысады, ол әлжуазданып, өсімдік пен оның тұқымындағы қоректік
заттардың мөлшері азаяды. Арамшөптер тамыр жүйесінің күшті дамуына
байланысты топырақтың терең қабатындағы су қорын мәдени өсімдіктерден
әлдеқайда бұрын, әрі көп мөлшерде алып, оларға өте қолайсыз жағдай
туғызады. Міне сондықтан да арамшөптермен күрес-ол ылғал үшін күрес.

Мәдени өсімдіктердің егісінде арамшөптердің санын, зияндылығын
барынша азайту немесе танаптардан оларды толық жою, ауыл шаруашылық
дақылдарын егіп-өсіруге жұмсалатын шығынды елеулі түрде төмендетеді.
Арамшөп мәдени дақылдың қорегін, ылғалын және жарығын пайдаланып,
өнімін азайтады.

Өсімдіктерді қорғаудың интеграцияланған жүйесі – бұл зияндылықтың
экономикалық шектерін ескеретін және экономикалық, экологиялық және
токсикологиялық талаптарды қанағаттандыратын барлық басқа әдістерді
қолданумен қатар, бірінші кезекте табиғи шектеуші факторларды
пайдаланатын зиянды организмдерге қарсы күрес. Интеграцияланған
жүйелердің ғылыми негізі биотикалық және абиотикалық факторлардың
әсерін есепке алу, сондай-ақ өсірілетін өсімдіктердің дамуын болжау
негізінде зиянды организмдер кешенінің даму мерзімдерін және
зияндылығын болжау болып табылады. Өсімдіктерді қорғаудың
интеграцияланған жүйесі зиянды организмдердің алдын алу немесе дамуын
басу жөніндегі арнайы агротехникалық тәсілдерді пайдалануды қоса алғанда,
мәдени өсімдіктердің бейімделген сорттық агротехникасына негізделуге тиіс:
- зиянкестерге төзімді өсімдіктердің сорттарын өсіру; - зиянкестердің санын
реттейтін табиғи энтомофагтардың қызметін сақтайтын немесе
жандандыратын тәсілдерді пайдалану; - агроценоздардағы фитосанитарлық
жағдай динамикасының жай-күйі және күтілетін экономикалық залалды
бағалау туралы объективті ақпарат негізінде өсімдіктерді қорғаудың
биологиялық, химиялық және басқа да құралдарын пайдалану.

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің санын төмендететін және сапасын
нашарлататын зиянды организмдердің үлкен теріс рөлін ескере отырып,
егіншіліктің қазіргі заманғы жүйелері, бірінші кезекте, агрофонды
оңтайландырудың бірыңғай процесін және мәдени өсімдіктерді дамыту
кезінде фитосанитариялық салауаттылықты құру жолымен агроэкожүйелерде
қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс.

Бұл ретте зиянкестердің ортаның қолайсыз факторларына және қарқындату
факторларына жоғары бейімделуі мен бейімділігін ескеру қажет. Сондықтан
өсімдіктерді қорғау бойынша ұсынылған шараларды тұрақты түзету және
зиянды организмдер кешенінің құрылымын, өсімдіктерді қорғау
құралдарының ассортиментін және жаңа тәсілдерді ескере отырып, іс-
шаралар жүйесін жетілдіру қажет. Ауыл шаруашылығы дақылдарын
қорғаудың интеграцияланған жүйесінің теориялық негізі агроценоздарда
орта құраушы фактор мәдени өсімдік болып табылады. Егістіктің
фитосанитариялық жай-күйін басқарудың жолдары мен әдістерін іздеу
өсімдіктердің агроценоздың әрбір кезеңінде барынша өнімділігін қамтамасыз
ету және жоспарланған өнімге қол жеткізу мақсатында ауыл шаруашылығы
дақылдарының өнімін қалыптастыруға зиянды және пайдалы фауна мен
флораның өзара әсерінің негізгі заңдылықтарын анықтау арқылы жүзеге
асырылады. Міндет-өсімдікке сыни әсер ету кезеңінде зиянкестердің теріс
әсерін жою. Интеграцияланған қорғау жүйесінің басты базасы ауыл
шаруашылығы дақылдары егістігінің фитосанитариялық жағдайы туралы
нақты ақпарат болып табылады. Сондықтан әртүрлі функционалдық
бағыттағы болжамдарды әзірлеу өте маңызды: ауыл шаруашылығы
дақылдарының вегетациясы процесінде фенологиясы, зиянды және пайдалы
жәндіктердің фенологиясы. Өсімдіктерді қорғау жөніндегі жедел жұмысты
жүзеге асыратын мамандарға ақпарат жинауға, өңдеуге және беруге бірінші
кезекте назар аудару қажет. Қорғаныс құралдарын қолдану туралы шешім
қабылдаудың орындылығын және олардың кейінгі экономикалық тиімділігін
анықтау маңызды. Фитосанитариялық жағдайды және зиянды объектілердің
экономикалық мәнін бағалау болжамдардың (көпжылдық, ұзақ мерзімді және
қысқа мерзімді) көмегімен жүзеге асырылады.

Көпжылдық болжамды 5 жылға құрады. Зиянкестерді популяция
динамикасының сипаты бойынша жіктейді және ауыл шаруашылығы
дақылдарының әртүрлі түрлері үшін неғұрлым экономикалық қауіпті топтар
бөледі.

Ұзақ мерзімді болжам алдыңғы болжанатын маусымда ауыл
шаруашылығы жерлерінен алынатын зияндылықтың, өміршеңдіктің таралуы,
зиянкестердің қыстайтын қоры, оның энтомофагтары туралы ақпараттың
көмегімен әзірленеді, көпжылдық болжам бойынша орташа көпжылдық
деңгейден ықтимал ауытқу шамасын анықтайды. Қысқа мерзімді болжам
популяция санының өте жоғары динамикасымен сипатталатын түрлер үшін
жүзеге асырылады. Оның көмегімен қыстап шығу, топырақ қазу
шарттарының деректері бойынша ұзақ мерзімді болжамға түзету жүргізіледі.
Болжамның аталған түрлері өзара байланысты және бірін-бірі толықтырады.

Қорғау іс-шаралары зиянды объектілердің, егістер мен екпелердің,
зияндылықтың нақты қалыптасатын фенологиясын ескергенде ғана тиімді
болады.

Фенологиялық болжам зиянкестер мен қорғалатын дақыл онтогенезінің
фенологиялық кезеңдерін анықтау үшін қызмет етеді.

Дабыл беру шаруашылықтарды, жалға алушылар мен фермерлерді
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нақты түрге қарсы қорғау іс-шараларын жүргізу мерзімдері туралы шұғыл
хабарлау үшін жүзеге асырылады. Бұл болжам зерттеулер жүргізу және
зерттелетін алаңдағы қорғау іс-шараларының қажеттілігін анықтау үшін
қажет.

Зияндылықты болжау қорғау іс-шараларының экономикалық
орындылығын анықтауға мүмкіндік береді, яғни өсірілетін дақылдарда
зиянды объект санының допогалық, шекті және жоғары айналымдық
деңгейлерін бағалауға мүмкіндік береді.

Зияндылықтың экономикалық шегі – өнімнің жоғалуы кемінде 3-5%
құрайтын, ал өсімдіктерді қорғаудың белсенді құралдарын қолдану
рентабельділікті арттыратын және өзіндік құнды төмендететін зиянды түрлер
популяциясының тығыздығы немесе өсімдіктердің зақымдану дәрежесі. 2.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянкестерден қорғаудың
агротехникалық әдісінің маңызы зор. Оны пайдалану өсімдіктер, зиянкестер
және сыртқы орта арасындағы қарым-қатынастарға негізделген.
Агротехникалық іс-шаралардың көмегімен зиянды түрлердің дамуы мен
көбеюі үшін қолайсыз жағдайлар және олар зақымдайтын өсімдіктердің өсуі
мен дамуы үшін, сондай-ақ жануарлардың пайдалы түрлері үшін қолайлы
жағдайлар жасауға болады. Агротехникалық іс-шаралар профилактикалық,
олар зиянкестердің көбеюінің алдын алады. Алайда, кейбір агротехникалық
әдістермен зиянкестерді тікелей жоюға болады.

Келесідей агротехникалық іс-шаралардың маңызы зор: ауыспалы егіс,
топырақты өңдеу жүйесі, тыңайтқыштарды қолдану жүйесі, тұқымды тазалау
және сұрыптау, себу мерзімдері мен тәсілдері, арамшөптермен күрес,
кеңістіктік оқшаулау, өнімді жинау мерзімдері мен тәсілдері, тұрақты
сорттар.

Ауыспалы егіс айналымындағы дақылдардың өсімдіктерді қорғау
тұрғысынан алмасуы зиянкестердің тамақтануын нашарлататындай немесе
оны мүмкін болмайтындай етіп жасалуы мүмкін. Монофагтардың саны мен
зияндылығын азайту үшін ауыспалы егістер әсіресе тиімді.
Шаруашылықтағы бұршақ дәндерінің санын жою немесе азайту үшін
дақылдардың дұрыс алмасуын және олардың кеңістіктік оқшаулануын сақтау
жеткілікті немесе, егер бұл мүмкін болса, бұршақ дақылдарды 2-3 жылға
ауыспалы егістен алып тастау жеткілікті. Ауыспалы егісті енгізу арқылы
олигофагтардың зияндылығын төмендетуге болады.

Зиянкестердің личинкалары үшін топырақ тіршілік ету ортасы болып
табылады. Сондықтан топырақтың әртүрлі физикалық өзгеруі зиянкестер
үшін маңызды. Өсімдіктерді қорғауда орылған егістікті жырту және сүдігер
жырту маңызды болып табылады. Мұндайда тірі өсімдік қалдықтарында,
арамшөптерде, топырақ бетінде немесе оның жоғарғы қабаттарында болатын
зиянкестер жойылады. Егінді жинап алғаннан кейін егістікті жырту шведтік
және қыстық шыбындардың жұмыртқа салуына ықпал етеді. Орылған
жерлерде сабақ егегіштердің личинкалары қыстайды және олар орылып
жойылып кетеді. Күзгі терең жер жырту шерткіштердің, шалғынды көбелек
құрттарының, қысқы және леп көбелектерінің, қырыққабат жапырақшалары,
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нақты түрге қарсы қорғау іс-шараларын жүргізу мерзімдері туралы шұғыл
хабарлау үшін жүзеге асырылады. Бұл болжам зерттеулер жүргізу және
зерттелетін алаңдағы қорғау іс-шараларының қажеттілігін анықтау үшін
қажет.

Зияндылықты болжау қорғау іс-шараларының экономикалық
орындылығын анықтауға мүмкіндік береді, яғни өсірілетін дақылдарда
зиянды объект санының допогалық, шекті және жоғары айналымдық
деңгейлерін бағалауға мүмкіндік береді.

Зияндылықтың экономикалық шегі – өнімнің жоғалуы кемінде 3-5%
құрайтын, ал өсімдіктерді қорғаудың белсенді құралдарын қолдану
рентабельділікті арттыратын және өзіндік құнды төмендететін зиянды түрлер
популяциясының тығыздығы немесе өсімдіктердің зақымдану дәрежесі. 2.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянкестерден қорғаудың
агротехникалық әдісінің маңызы зор. Оны пайдалану өсімдіктер, зиянкестер
және сыртқы орта арасындағы қарым-қатынастарға негізделген.
Агротехникалық іс-шаралардың көмегімен зиянды түрлердің дамуы мен
көбеюі үшін қолайсыз жағдайлар және олар зақымдайтын өсімдіктердің өсуі
мен дамуы үшін, сондай-ақ жануарлардың пайдалы түрлері үшін қолайлы
жағдайлар жасауға болады. Агротехникалық іс-шаралар профилактикалық,
олар зиянкестердің көбеюінің алдын алады. Алайда, кейбір агротехникалық
әдістермен зиянкестерді тікелей жоюға болады.

Келесідей агротехникалық іс-шаралардың маңызы зор: ауыспалы егіс,
топырақты өңдеу жүйесі, тыңайтқыштарды қолдану жүйесі, тұқымды тазалау
және сұрыптау, себу мерзімдері мен тәсілдері, арамшөптермен күрес,
кеңістіктік оқшаулау, өнімді жинау мерзімдері мен тәсілдері, тұрақты
сорттар.

Ауыспалы егіс айналымындағы дақылдардың өсімдіктерді қорғау
тұрғысынан алмасуы зиянкестердің тамақтануын нашарлататындай немесе
оны мүмкін болмайтындай етіп жасалуы мүмкін. Монофагтардың саны мен
зияндылығын азайту үшін ауыспалы егістер әсіресе тиімді.
Шаруашылықтағы бұршақ дәндерінің санын жою немесе азайту үшін
дақылдардың дұрыс алмасуын және олардың кеңістіктік оқшаулануын сақтау
жеткілікті немесе, егер бұл мүмкін болса, бұршақ дақылдарды 2-3 жылға
ауыспалы егістен алып тастау жеткілікті. Ауыспалы егісті енгізу арқылы
олигофагтардың зияндылығын төмендетуге болады.

Зиянкестердің личинкалары үшін топырақ тіршілік ету ортасы болып
табылады. Сондықтан топырақтың әртүрлі физикалық өзгеруі зиянкестер
үшін маңызды. Өсімдіктерді қорғауда орылған егістікті жырту және сүдігер
жырту маңызды болып табылады. Мұндайда тірі өсімдік қалдықтарында,
арамшөптерде, топырақ бетінде немесе оның жоғарғы қабаттарында болатын
зиянкестер жойылады. Егінді жинап алғаннан кейін егістікті жырту шведтік
және қыстық шыбындардың жұмыртқа салуына ықпал етеді. Орылған
жерлерде сабақ егегіштердің личинкалары қыстайды және олар орылып
жойылып кетеді. Күзгі терең жер жырту шерткіштердің, шалғынды көбелек
құрттарының, қысқы және леп көбелектерінің, қырыққабат жапырақшалары,

қырыққабат щеналары, қызылша және пияз шыбындарының қалыпты қыстау
жағдайларын бұзады. Олардың көпшілігі терең иіліп, одан әрі шыға алмайды,
басқалары керісінше, топырақ бетіне жыртылып, өздерінің табиғи жауларына
шабуыл жасайды.

Тыңайтқыштар өсімдіктердің зиянкестердің зақымдануына төзімділігін
айтарлықтай арттыра алады, олардың регенеративті қабілетін арттырады, ал
кейбір жағдайларда зиянкестердің зақымдану қарқындылығын төмендетеді.
Тыңайтқыштардың өсімдіктерді зиянкестерден қорғаудағы мәні келесідей:
зиянкестерді тікелей жою үшін тыңайтқыштарды пайдалану. Осылайша, шаң
тәрізді суперфосфатты себу жалаңаш қабаттармен күресудің тиімді жолы
болып табылады. Қышқыл топырақты әктеу және аммиакты
тыңайтқыштарды енгізу кезінде жаңғақ дернәсілдерінің, зиянды
ұзындықтардың дамуы үшін қолайсыз жағдайлар жасалады. Фосфор және
калий тыңайтқыштарын пайдаланған кезде тлей, клоп, мысшылар саны
айтарлықтай төмендейді. Тыңайтқыштардың оңтайлы мөлшерін енгізген
кезде дәнді дақылдардың өсуі тездетіледі және швед шыбынының
жұмыртқаларын салу кезінде жақсы дамитын және сыни фазадан (өскіндер)
өтеді. Мұндай өсімдіктерде шыбын тек бүйірлік сабақтарға қоныстанады
және шыбынның зияндылығы төмендейді. Тыңайтқыштарды қолдану тату
өскіндерді, өсімдіктердің жігерлі өсуін, жапырақтардың қарқынды дамуын
тудырады, бұл жапырақ кеміргіш зиянкестердің (қалақ шынжыр
табандарының, белянкалардың) зияндылығын төмендетеді.

Тұқымдарды тазарту әдістерімен зиянкестермен залалданған дәндерді
бөліп, дөңмаңсақтарды айтарлықтай төмендетуге қол жеткізеді. Оңтайлы
ерте егістер дәнді дақылдар, зығыр бүргіні, түйнек ұзын шыбындармен
айтарлықтай аз жұғады.

Тар және тоғыспалы егіс дәнді шыбындар мен басқа да сабақтағы
зиянкестер санының төмендеуіне алып келеді. Ерте және бөлек жинау
клоптардың, дәнді көбелектің, сабақ мотылькасының санын азайтады.
Арамшөптерді жою қырыққабат бүргелерін, қызылша қалқаншасын, астық
тұқымдастарын, гүлденген арамшөптер көбелектердің ұрықтылығын
арттыруға ықпал етеді, ал түймедақ-бұл сабақтың Люпин шыбындарының
қыстайтын орны. Кейбір дақылдарды зиянкестердің ұялауынан қорғау үшін
оларды зиянкестердің жиналуы мен көбеюі орын алатын аумақтардан
кеңістіктік оқшаулауды пайдаланады. Бұршақ егісін көпжылдық бұршақты
шөптерден 500 м-ден жақын емес жерде орналастыра отырып, бұршақты
бұршақ өскіндерінің ұзындығын азайтуға болады, өткен жылы қырыққабат
дақылдары өскен учаскелерден 1 км қашықтықта орналасқан алқаптарда
қырыққабат шыбынымен отырғызылуы төмендейді. Сәбіз егісін қарағай
орманынан 0,5 км жақын орналастыруға болмайды, өйткені сәбіз жапырағы
қылқан жапырақты ағаштарға қыстайды.

Мәдени өсімдіктердің әртүрлі сорттары зиянкестерді тамақтандыруға
және дамытуға жарамды емес. Швед шыбыны жұмсақ бидайға қоныстанады.
Жасыл көздіге тіндердің ең тез тарылатын сорттар төзімді болады. Нан
кескіштерге соломин толтырылған сорттар төзімді. Зиянкестердің қоректенуі
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мен өмір сүруіне жарамсыз дақылдық өсімдіктердің сорттарын жасау, осы
өсімдіктердің барлық жағымды қасиеттерін бір мезгілде сақтай отырып,
өсімдіктерді қорғаудың маңызды бағыты болып табылады.

Биологиялық әдіс зиянды түрлердің жаппай көбеюінің алдын алу
немесе жолын кесу үшін зиянкестердің табиғи жауларын – әртүрлі
жәндікқоректі құстар мен жануарларды, жыртқыш және паразиттік
жәндіктерді, паразиттік нематодтарды және ауру тудыратын
микроорганизмдерді пайдалануға негізделген.

Көптеген жәндіктермен қоректенетін сүтқоректілердің (кірпі, борсық,
итмұрын, жарғанақ), құстардың пайдалы рөлі белгілі. Тит, ағаш кесушілер,
қоңыздар бір маусымда 8 мыңға жуық қоңыздарды, жапырақ қоңыздарды,
ламельді қоңыздарды, қопсытқыштарды, көбелектерді, құрт-құмыраларды
және т.б. құртады. Кез-келген жәндікте жыртқыштар мен паразиттер бар,
олар тез өсіп, зиянды организмдердің санын олардың белсенділігімен шектей
алады. Жер қоңыздары, стафилинидтер, кокцинеллидтер, қытыр шыбындар,
жыртқыш қоңыздар сияқты насекомдар зиянкестердің санын азайтады.
Ауылшаруашылықты жою үшін жыртқыш және паразиттік жәндіктерді
қолдану арқылы зиянкестерді жою келесі бағыттарда жүргізіледі:

1. Жыртқыштар мен паразиттердің жаңа түрлерін басқа елдерден әкелу
және РБ-ға жерсіндіру.

2. Жергілікті энтомофагтардың түрлерін ареалдар ішінде
қоныстандыру және кеңейту.

3. Жергілікті энтомофагтардың тиімділігін арттыру үшін жағдай жасау.
4. Энтомофагтар мен акарифагтардың маусымдық отарлауы.
Микробиологиялық әдісті қолдану бактериялық және саңырауқұлақ

текті энтомопатогенді микроорганизмдерді (бацитурин, Б ТБ, колептерин,
лепидоцид, новодор, фитоверм, форай 48В) қолдануға негізделген.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянкестерден қорғау мақсатында
өткізілетін іс-шаралар кешенінде қазіргі уақытта химиялық әдіс –
пестицидтерді пайдалану жетекші орынға ие. Бұл әдіс өте тиімді және
барлық жерде қолданылуы мүмкін. Химиялық әдіс жоғары өнімділікпен
ерекшеленеді. Оның маңызды артықшылығы-тез және тиімді қолдану
мүмкіндігі, егер көп мөлшерде көбею зиянкестерін тез арада жою қажет
болса. Алайда химиялық әдіс пестицидтердің жанама әсерімен байланысты
кемшіліктерге ие. Кейбір пестицидтер зиянкестерге ғана емес, пайдалы
жәндіктер, жылы қанды жануарлар мен адамдарға да улы. Химиялық
препараттарды қолдану кезінде жеке және қоғамдық қауіпсіздіктің барлық
шараларын сақтау қажет. Көптеген пестицидтерді қолдануға шектеу
қойылған. Атап айтқанда, олардың кейбір түрлерін егінді жинау алдында
қолдануға тыйым салынады. Пестицидтерді бір жақты қолдану олардың
төзімділігінің пайда болуына байланысты тиімділігін тез жоғалтуына әкеледі.
Инсектицидтерді бүрку, фумигациялау, топыраққа енгізу және тұқым өңдеу
арқылы қолданады.

Физикалық әдіс, негізінен, өнімді және оны қайта өңдеу өнімдерін
сақтау кезеңінде зиянкестермен күресу үшін қолданылады. Бұршақ
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мен өмір сүруіне жарамсыз дақылдық өсімдіктердің сорттарын жасау, осы
өсімдіктердің барлық жағымды қасиеттерін бір мезгілде сақтай отырып,
өсімдіктерді қорғаудың маңызды бағыты болып табылады.

Биологиялық әдіс зиянды түрлердің жаппай көбеюінің алдын алу
немесе жолын кесу үшін зиянкестердің табиғи жауларын – әртүрлі
жәндікқоректі құстар мен жануарларды, жыртқыш және паразиттік
жәндіктерді, паразиттік нематодтарды және ауру тудыратын
микроорганизмдерді пайдалануға негізделген.

Көптеген жәндіктермен қоректенетін сүтқоректілердің (кірпі, борсық,
итмұрын, жарғанақ), құстардың пайдалы рөлі белгілі. Тит, ағаш кесушілер,
қоңыздар бір маусымда 8 мыңға жуық қоңыздарды, жапырақ қоңыздарды,
ламельді қоңыздарды, қопсытқыштарды, көбелектерді, құрт-құмыраларды
және т.б. құртады. Кез-келген жәндікте жыртқыштар мен паразиттер бар,
олар тез өсіп, зиянды организмдердің санын олардың белсенділігімен шектей
алады. Жер қоңыздары, стафилинидтер, кокцинеллидтер, қытыр шыбындар,
жыртқыш қоңыздар сияқты насекомдар зиянкестердің санын азайтады.
Ауылшаруашылықты жою үшін жыртқыш және паразиттік жәндіктерді
қолдану арқылы зиянкестерді жою келесі бағыттарда жүргізіледі:

1. Жыртқыштар мен паразиттердің жаңа түрлерін басқа елдерден әкелу
және РБ-ға жерсіндіру.

2. Жергілікті энтомофагтардың түрлерін ареалдар ішінде
қоныстандыру және кеңейту.

3. Жергілікті энтомофагтардың тиімділігін арттыру үшін жағдай жасау.
4. Энтомофагтар мен акарифагтардың маусымдық отарлауы.
Микробиологиялық әдісті қолдану бактериялық және саңырауқұлақ

текті энтомопатогенді микроорганизмдерді (бацитурин, Б ТБ, колептерин,
лепидоцид, новодор, фитоверм, форай 48В) қолдануға негізделген.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянкестерден қорғау мақсатында
өткізілетін іс-шаралар кешенінде қазіргі уақытта химиялық әдіс –
пестицидтерді пайдалану жетекші орынға ие. Бұл әдіс өте тиімді және
барлық жерде қолданылуы мүмкін. Химиялық әдіс жоғары өнімділікпен
ерекшеленеді. Оның маңызды артықшылығы-тез және тиімді қолдану
мүмкіндігі, егер көп мөлшерде көбею зиянкестерін тез арада жою қажет
болса. Алайда химиялық әдіс пестицидтердің жанама әсерімен байланысты
кемшіліктерге ие. Кейбір пестицидтер зиянкестерге ғана емес, пайдалы
жәндіктер, жылы қанды жануарлар мен адамдарға да улы. Химиялық
препараттарды қолдану кезінде жеке және қоғамдық қауіпсіздіктің барлық
шараларын сақтау қажет. Көптеген пестицидтерді қолдануға шектеу
қойылған. Атап айтқанда, олардың кейбір түрлерін егінді жинау алдында
қолдануға тыйым салынады. Пестицидтерді бір жақты қолдану олардың
төзімділігінің пайда болуына байланысты тиімділігін тез жоғалтуына әкеледі.
Инсектицидтерді бүрку, фумигациялау, топыраққа енгізу және тұқым өңдеу
арқылы қолданады.

Физикалық әдіс, негізінен, өнімді және оны қайта өңдеу өнімдерін
сақтау кезеңінде зиянкестермен күресу үшін қолданылады. Бұршақ

тұқымындағы бұршақ дәндерін жою үшін тұқымдарды -100 -110 с-қа дейін
салқындатуды қолданады. Кейбір жағдайларда зиянкестер ұялаған астықты
дезинсекциялау үшін оны жоғары жиіліктегі токтардың көмегімен
қыздырады. Астықты кептіру қамба кенелерімен, амбар және күріш
ұстағыштарымен күресте профилактикалық және жойғыш іс-шара ретінде
қолданылады. Жарық тұтқыштарды орнату жарыққа келетін жәндіктерді
аулау үшін қолданылады.

Механикалық әдіс еңбекті көп қажет етеді және желім сақиналары
түрінде жемістіргіштер мен қысқы ұрғашы ұрғашыларды жою үшін
қолданылады. Зиянкестерді жинау және жою (алма түсі). Көктемде таңертең
ерте сағаттарда, t 100С және одан төмен қоңыздарды төсенішке (брезент)
сілкіп, жояды.

Долана көбелек және шалқан көбелекпен күресуде осы зиянкестер
қыстайтын өрмекші қыстауларын жинап, жояды. Жемді зиянкестерді өлтіру
үшін қолданылады.

6. Қазіргі уақытта химиялық әдісіне биотехнология елеулі бәсекелестік
блууы мүмкін. Ол өсімдіктерді қорғаудың дәстүрлі тәсілдерін қайта қарауға,
пестицидтерді пайдалануды қысқартуға мүмкіндік береді. Ірі химиялық
концерндер қызмет стратегиясын өзгертіп, көптеген мәселелерді
биотехнологиялық әдістер мен гендік инженериянің көмегімен шешеді.
Қазірдің өзінде гербицидтерге, зиянкестер мен ауруларға төзімді 12 ауыл
шаруашылығы дақылдарының 48 сорты мен будандары алынып, өндіріске
енгізілді. 62 елде оларды шамамен 40 млн. га алқапта өсіреді. 2010 жылға
қарай бұл сорттар барлық алаңдардың 20% - ын алады.

Зерттеудің осы саласындағы ең маңызды бағыттары:
1) пайдалы энтомофаунаны тарту үшін трансгендік, гербицидтерге,

зиянкестер мен ауру қоздырғыштарына төзімді гормоналды заттарды
синтездейтін сорттар құру;

2) жаңа биологиялық белсенді заттарды, жаңа биопестицидтерді немесе
топырақ пен судағы химиялық пестицидтер мен басқа да токсиканттарды
бұзатын трансгендік биологиялық организмдерді алу;

3) зиянды организмдердің пестицидтерге төзімділігін ерте жоғары
дәлдікпен диагностикалау, топырақтағы, өсімдіктердегі және өнімдегі
пестицидтердің қалдық мөлшерін анықтау.

Дегенмен, биотехнологиялық әдістер кейбір кемшіліктерін де
жоймаған:

1) осы тәсілдің генетикалық, экологиялық және экономикалық
қауіпсіздігін бақылау тетіктері әзірленбеген;

2) гербицидтерге, зиянкестерге және сорттардың ауруларына төзімді
трансгендік коммерциялық өсірудің фитосанитарлық мәселелері
зерттелмеген. Олар осы сорттарға зиянды организмдерді мамандандыруды
бағыттайтын іріктеу факторы ретінде әрекет етуі мүмкін.

Генетикалық әдіс зиянды ағзаның таралымына өлімге немесе
үйлеспейтін факторларды қамтитын өміршең немесе бедеулік дарақтарды
енгізуге негізделген. Бұл ретте зиянкестердің табиғи популяциясының санын
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жоюға немесе күрт азайтуға қол жеткізіледі. Генетикалық әдісті қолданудың
әртүрлі тәсілдеріне мыналар жатады: сәулелік және химиялық стерилдеу,
цитоплазмалық сәйкессіздікті пайдалану, диапаузсыз популяцияларды алу.

Иондаушы сәулеленудің жоғары дозалары зиянкестердің тіршілік ету
процестерін басады және өлімге әкеледі, ал төменірек бөлінетін
жасушаларда, бірінші кезекте жыныстық жасушаларда әртүрлі өзгерістер
тудырады. Жәндіктерде дұрыс таңдалған дозаның әсерімен соматикалық
жасушалар зардап шекпейді, ал жыныс құрамында хромосомалардың
жыртылуы, кейіннен дұрыс өсе алмауы – транслокациялар, сондай-ақ
олардың өлімге әкелетін жабысуы байқалады. Сәулеленген жәндіктердің
булану мүмкіндігі сақталған жағдайда бұл қайтымсыз генетикалық өзгерістер
зиянкестерді сәулелік стерилдеу әдісінің негізіне жатады. Сәулелік
стерилизацияның артықшылықтары: адам мен үй жануарлары үшін зиянсыз,
зиянкестерге қарсы таңдап әрекет етеді, тұрақты популяциялардың пайда
болуын тудырмайды. Кемшіліктері: жәндіктердің үлкен массасын үздіксіз
өсіру қажеттілігі, қаражат пен еңбекті көп қажет етеді. Зиянкестер жойылған
аймақ ареалдың қалған бөлігінен табиғи бөгеттермен бөлінуі тиіс немесе
онда зиянкестердің стерилденген популяциясын мезгіл-мезгіл шығару қажет.

Жәндіктерді химиялық стерильдеу кезінде жануарлардың көбею
қабілетін төмендететін немесе толық болдырмайтын химиялық заттар
пайдаланылады. Хемостерилянттарды 2 бағытта қолдануға болады: осы
заттармен өңдеуге ұшыраған жәндіктерді табиғи популяцияға шығару немесе
табиғи популяциядағы жәндіктерді олардың жиналу орындарында
хемостерилянттармен өңдеу.

Аллопатиялық, яғни репродуктивті оқшауланған (бірге кездеспейтін)
популяциялардың шағылысуы бедеулік ұрпақ береді. Бедеулік шақырылады
цитоплазматической несовместимостью проявляющейся кідіртуге шәует
алдында бірігуі өзегі гаплоидного жұмыртқа. Цитоплазмалық үйлесімсіздік
ұрғашыларға ұрпақтардың көп санына белгісіз, ал гибридті аналықтар
бедеулік болып қалады.

Өсімдіктер карантині - елге жаңа зиянды объектілердің әкелінуін
болдырмауға, сондай-ақ ел аумағына енген организмдердің ошақтарын
анықтауға, шектеуге және жоюға бағытталған мемлекеттік іс-шаралар жүйесі
болып табылады.

Сыртқы және ішкі карантин бар. Сыртқы: көрші елдерден
зиянкестердің енуіне жол бермеу: картоп күйесі, шығыс жеміс көбелегі, капр
қоңызы. Ішкі - ел аумағына зиянды организмдердің кірген ошақтарын
оқшаулаумен айналысады.

2.2 Ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен дақылдарын өсіру
технологиясы

Топырақты өңдеу– ауыларуашылық дақылдарының өсіп-өнуіне
қолайлы жағдайлар жасау үшін топырақ өңдеуші машиналар мен
құралдардың жұмысшы органдары арқылы топыраққа механикалық әсер ету.



81

жоюға немесе күрт азайтуға қол жеткізіледі. Генетикалық әдісті қолданудың
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процестерін басады және өлімге әкеледі, ал төменірек бөлінетін
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онда зиянкестердің стерилденген популяциясын мезгіл-мезгіл шығару қажет.

Жәндіктерді химиялық стерильдеу кезінде жануарлардың көбею
қабілетін төмендететін немесе толық болдырмайтын химиялық заттар
пайдаланылады. Хемостерилянттарды 2 бағытта қолдануға болады: осы
заттармен өңдеуге ұшыраған жәндіктерді табиғи популяцияға шығару немесе
табиғи популяциядағы жәндіктерді олардың жиналу орындарында
хемостерилянттармен өңдеу.

Аллопатиялық, яғни репродуктивті оқшауланған (бірге кездеспейтін)
популяциялардың шағылысуы бедеулік ұрпақ береді. Бедеулік шақырылады
цитоплазматической несовместимостью проявляющейся кідіртуге шәует
алдында бірігуі өзегі гаплоидного жұмыртқа. Цитоплазмалық үйлесімсіздік
ұрғашыларға ұрпақтардың көп санына белгісіз, ал гибридті аналықтар
бедеулік болып қалады.

Өсімдіктер карантині - елге жаңа зиянды объектілердің әкелінуін
болдырмауға, сондай-ақ ел аумағына енген организмдердің ошақтарын
анықтауға, шектеуге және жоюға бағытталған мемлекеттік іс-шаралар жүйесі
болып табылады.

Сыртқы және ішкі карантин бар. Сыртқы: көрші елдерден
зиянкестердің енуіне жол бермеу: картоп күйесі, шығыс жеміс көбелегі, капр
қоңызы. Ішкі - ел аумағына зиянды организмдердің кірген ошақтарын
оқшаулаумен айналысады.

2.2 Ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен дақылдарын өсіру
технологиясы

Топырақты өңдеу– ауыларуашылық дақылдарының өсіп-өнуіне
қолайлы жағдайлар жасау үшін топырақ өңдеуші машиналар мен
құралдардың жұмысшы органдары арқылы топыраққа механикалық әсер ету.

Топырақ өңдеу егісті арамшөптерден тазартуға, ауыл шаруашылық
дақылдарының зиянкестері мен ауру таратушыларды жоюға, сонымен қатар
өсімдік қалдықтарының, шымның, тыңайтқыштар мен гербицидтердің
топыраққа сіңіп кетуіне және ауыл шаруашылық дақылдары тұқымының
белгілі бір тереңдікке енуіне мүмкіндік береді. Топырақ өңдеу қаншалықты
тереңдікте жүргізілуіне байланысты: негізгі – жер жырту, топырақты
қопармай тереңнен қопсыту, т.б.; беткі қабатты сыдыра жырту, қопсыту,
тырмалау, т.б.; арнайы – тереңнен қопара жырту, т.б. болып ажыратылады.
Топырақ өңдеудің қопсыту, үгіту, аудару, тығыздау, егістік бетін тегістеу,
топырақты араластыру, арамшөптерді кесу, топырақ бетінде өсімдіктің қысқа
сабақтарын қалдыру, микрорельеф қалыптастыру және т.б. түрлері бар.

Қопсыту – топырақ бөліктерінің өзара орналасуын соқа, қопсытқыш,
көп пышақты топырақ өңдегіштің көмегімен топырақта ірі кеуектілік пайда
болатындай етіп өзгерту. Үгіту – қатып қалған ірі кесек топырақтарды
ұнтақтау, ұсату. Қопсыту, аудару, араластыру жұмыстырмен бір мезгілде
жүргізіледі. Аудару – құрамындағы суы, қарашіріндісі, қоректік заттары мен
микроорганизмдеріне қарай ерекшеленетін топырақ қабаттарын тік бағытта
орнын ауыстыру. Тығыздау – топырақ бөліктерінің өзара орналасуын
топырақта азғантай кеуектілік пайда болатындай етіп өзгерту. Егістік бетін
тегістеу – топырақтағы тегіс емес жерлерді жөндеу; сүйреткі, ысырма, тырма,
таптауыштардың көмегімен атқарылады. Топырақты араластыру –
органикалық заттар, тыңайтқыштар, әктің ыдырау өнімдері біркелкі таралып
өңделетін біртектес қабат жасау. Арамшөптерді кесу қопсыту, аудару,
топырақты араластыру жұмыстарымен қатар жүргізіледі. Топырақ бетінде
өсімдіктің қысқа сабақтарын қалдыру кескіш-қопсытқыштың, тереңнен
қопсытқыштың, аударғыштардың, тісті тырманың көмегімен орындалады.
Микрорельеф қалыптастыру (атыз, жүйек, жал, саңылау, ұя) топырақтың ауа
және су режимін реттеу үшін жасалынады. Жыртуға арналған қуатты қабат
қалыптастыруда табиғи құнарлылығы төмен тұзды және шымтезекті
топырақтарды құнарландыру үшін арнайы Топырақ өңдеу жұмыстары
жүргізіледі. Ол үшін топырақтың бетіне немесе біршама тереңдігіне әр түрлі
тыңайтқыштар енгізіледі.

Топырақ өңдеу əдістері. Егілетін дақылға қолайлы жағдай жасау үшін
машиналар мен құрал- саймандардың жұмыс органдары арқылы топыраққа
тікелей механикалық әсер етуді топырақты өңдеу дейміз[7].

Егінжайда сапалы өңделген топырақта дақылдардың өсіп- дамуына
қажетті жағдайдың бәрі жасалады. Топырақты өңдеу арқылы жарамды
құнарлылықты тиімді құнарлылыққа айналдырады. Топырақты өңдегенде
құрылымы жұтаң тартқан үстіңгі қабаттың орнына органикалық қалдықтарға
бай , қоректік заттар қоры анағұрлым мол төменгі қабат ауысып түседі.
мұндай жағдайда аэробты микроорганизмдердің белсенділігі артып,
органикалық заттардың минералдануы күшейеді. Сонымен топырақты өңдеу
арқылы оның құнарлы қабатына ылғал, ауа және қажетті қоректік заттардың
қорын молайтуға болады.

Топырақты өңдеудің алдына мынадай негізгі міндеттер қойылады:
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1. ауыл шаруашылық дақылдарын қолайлы факторлармен ( су, ауа,
жылу, қоректік заттар ) қамтамасыз ету үшін топырақтың өңделетін
қабатында оптимальды түйіршіктер, қолайлы құрылым дайындау;

2. арам шөптерді жою немесе басып тастау;
3. егінжай топырағына өсімдіктер мен жәндіктер қалдықтарын,

органикалық, минералдық тыңайтқыштарды, химиялық мелиоранттарды, улы
химикаттарды енгізу;

4. жауын – шашын аз түсетін аймақтарда ылғалды жинап, оны сақтау,
ал мол ылғалды аймақтарда керісінше жағдайда егінжай топырағынан артық
ылғалды құрғату;

5. топырақ қабатындағы микробиологиялық жұмыстарға қарқынды
әсер ету арқылы қоректік заттарды жинау, сақтау және сіңуін жақсарту;

6. ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестері мен ауру
қоздырғыштарын жою немесе басып тастау;

7. қолайлы тереңдікке мәдени дақылдардың тұқымдарын себу үшін
жағдай жасау;

8. топырақтың беткі қабатының су эрозиясы мен дефляцияға
тұрақтылығын арттыру үшін қолайлы шара қолдану;

9. шымтопырақты, тың, тыңайтылған егінжайдағы, болмаса қыртысты
топырақта өскен көпжылдық шөптер тамыр жүйесінің тіршілігін жою;

10. топырақ өңдеу тұтас жүйелі технологиялық процесс, мұндағы
негізгі операциялар: қопсыту немесе майдалау, жыртылған топырақ қабатын
аудару, араластыру, тілгілеу, тегістеу, тығыздау, арамшөп тамырларын қырқу
және топырақ бетіне шығару, егін аңызын сақтау;

11. топырақты қопсыту.
Топырақ көптеген себептердің әсерінен шөгіп, нығыздалады.

Топырақтың жыртылған қабатының құрылымы жақсы болса, жай шөгеді
және аз нығыздалады. Қопсыту арқылы топырақтың өңдейтін қабаты
түйіртпекті жұмсақтық жағдайға келтіреді. Топырақ қабаты қопсытылып, әрі
үгітілгенде оның құрылымы майда жұмсақ түйіршіктерге айналып, өсімдік
тамырына ауаның, ылғалдың және қоректік заттардың еніп, олардың
жиналуына сақталуына ең қолайлы жағдайлар жасалынады.

Егінжай топырағын жыртып қопсыту үшін тегершіктер мен қырғылар
қолданылады.

Топырақты аудару дегеніміз- оның жыртылған қабатының бетін
төменгі жағына, астыңғы қабатын бітіне шығару болып табылады. Бұл
технологиялық процесте органикалық, минералдық тыңайтқыштарды, гипс,
өсімдіктер мен жәндіктер қалдықтары, сондай – ақ топырақтың жоғарғы
қабатында, аңызда, арамшөптерде болатын зиянкестер мен өсімдік
ауруларын қоздырғыштар топыраққа енгізіліп тұншықтырылады.Аудару
арқылы топырақтың құнарлы қабаты қалыңдатылады, өйткені оның төменгі
құнарсыз деңгейі үстіне шығарылып, құнарлы қабатпен араласады.
Топырақтың төменгі жақсы құрылымын үстіне шығару арқылы су мен
ауаның топырақтың төменгі қабатына сіңуіне қолайлы жағдай жасалады.
Топырақты аударуға плугтер мен сыдыра жыртқыштар қолданылады.
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1. ауыл шаруашылық дақылдарын қолайлы факторлармен ( су, ауа,
жылу, қоректік заттар ) қамтамасыз ету үшін топырақтың өңделетін
қабатында оптимальды түйіршіктер, қолайлы құрылым дайындау;

2. арам шөптерді жою немесе басып тастау;
3. егінжай топырағына өсімдіктер мен жәндіктер қалдықтарын,

органикалық, минералдық тыңайтқыштарды, химиялық мелиоранттарды, улы
химикаттарды енгізу;

4. жауын – шашын аз түсетін аймақтарда ылғалды жинап, оны сақтау,
ал мол ылғалды аймақтарда керісінше жағдайда егінжай топырағынан артық
ылғалды құрғату;

5. топырақ қабатындағы микробиологиялық жұмыстарға қарқынды
әсер ету арқылы қоректік заттарды жинау, сақтау және сіңуін жақсарту;

6. ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестері мен ауру
қоздырғыштарын жою немесе басып тастау;

7. қолайлы тереңдікке мәдени дақылдардың тұқымдарын себу үшін
жағдай жасау;

8. топырақтың беткі қабатының су эрозиясы мен дефляцияға
тұрақтылығын арттыру үшін қолайлы шара қолдану;

9. шымтопырақты, тың, тыңайтылған егінжайдағы, болмаса қыртысты
топырақта өскен көпжылдық шөптер тамыр жүйесінің тіршілігін жою;

10. топырақ өңдеу тұтас жүйелі технологиялық процесс, мұндағы
негізгі операциялар: қопсыту немесе майдалау, жыртылған топырақ қабатын
аудару, араластыру, тілгілеу, тегістеу, тығыздау, арамшөп тамырларын қырқу
және топырақ бетіне шығару, егін аңызын сақтау;

11. топырақты қопсыту.
Топырақ көптеген себептердің әсерінен шөгіп, нығыздалады.

Топырақтың жыртылған қабатының құрылымы жақсы болса, жай шөгеді
және аз нығыздалады. Қопсыту арқылы топырақтың өңдейтін қабаты
түйіртпекті жұмсақтық жағдайға келтіреді. Топырақ қабаты қопсытылып, әрі
үгітілгенде оның құрылымы майда жұмсақ түйіршіктерге айналып, өсімдік
тамырына ауаның, ылғалдың және қоректік заттардың еніп, олардың
жиналуына сақталуына ең қолайлы жағдайлар жасалынады.

Егінжай топырағын жыртып қопсыту үшін тегершіктер мен қырғылар
қолданылады.

Топырақты аудару дегеніміз- оның жыртылған қабатының бетін
төменгі жағына, астыңғы қабатын бітіне шығару болып табылады. Бұл
технологиялық процесте органикалық, минералдық тыңайтқыштарды, гипс,
өсімдіктер мен жәндіктер қалдықтары, сондай – ақ топырақтың жоғарғы
қабатында, аңызда, арамшөптерде болатын зиянкестер мен өсімдік
ауруларын қоздырғыштар топыраққа енгізіліп тұншықтырылады.Аудару
арқылы топырақтың құнарлы қабаты қалыңдатылады, өйткені оның төменгі
құнарсыз деңгейі үстіне шығарылып, құнарлы қабатпен араласады.
Топырақтың төменгі жақсы құрылымын үстіне шығару арқылы су мен
ауаның топырақтың төменгі қабатына сіңуіне қолайлы жағдай жасалады.
Топырақты аударуға плугтер мен сыдыра жыртқыштар қолданылады.

Өңделетін топырақ қабаттарын араластыру – оның бөлшектерін өзара
алмастырып, өңделетін қабатты біркелкі түрге келтіреді. Ол топырақты
қырғымен, дискілі құралмен және кесілген дискілі ауыр тырмамен өңдегенде
іске асырылады.

Топырақ бетін тегістеу – дақылдар тұқымдарын біркелкі тереңдікке
енгізудің негізгі шарты. Тегістелмеген топырақта тұқым әртүрлі тереңдікке
түседі де бір мезгілде өнбейді. Топырақ бетін тегістеу, кесектерді жою,
топырақ қабатындағы ылғалдың жиналуына мүмкіндік туғызады. Егістік
топырағын тегістеу жұмыстарын тырмалармен (тісті, шанышпалы),
культиватормен, тегістегіш сүйретпемен және катокпен жүргізеді.

Топырақтың тоң кесегі мен борпыстығын жою үшін оны нығыздау
қажет. Нығыздау себілген тұқымдардың топырақпен жанасуын жақсартады,
яғни себілген тұқымның өсіп шығуына қолайлы жағдай жасайды. Нығыздау
топырақтың жалпы және капиллярлы емес түтіктерінің санын азайтады,
топырақтың төменгі қабатынан ылғалдың көтерілуіне қолайлы жағдай
жасайды. Сонымен бірге топырақты нығыздау оның өңделетін қабаты тұқым
себер кезде шамадан тыс қопсытылған болса, кейін топырақ шөккенде,
өсімдіктің тамыр жүйесіне зақым келмеуі үшін де қажет.Топырақты катокпен
нығыздап тегістеген соң топырақ бетін жеңіл тісті тырмалармен аздап
қопсыту керек.

Қажеттілігіне қарай топырақтың жоғарғы бетін белгілі бір қалыпқа
түрге, пішінге келтіру қажет болған жағдайда пішіндеу жұмыстары
жүргізіледі. Бұл әсіресе жүйек, жол, ойық, ұялар, шағын көлтабан
дайындауда өте қажет. Егінжай бетіне белгілі бір пішін беруден ылғал
бөгеледі немесе бұрып жіберу реттеледі, топырақтың эрозияға төзімділігі
артады, себілген немесе өңделген топырақтың қабаттарының жылуды, ауаны
қабылдау қасиеттері жақсарады. Топырақ бетіне берілетін бір пішін, осы
мақсат үшін қайта жабдықталған, борозда жасағышпен, бөгет жасағышпен
қамтамасыз етілген арнайы плугпен өңделгенде ғана пайда болады.

Топырақ өңдеудің негізгі мақсаты – мәдени өсімдіктерден мол түсім
алу, яғни ол үшін өсімдіктерге ең қолайлы жағдай туғызу болып табылады.
Топырақты өңдеу кезінде арамшөптер мен зиянды жәндіктер жойылады,
өсімдік қалдықтары топырақты терең қабатына көміледі, органикалық
тыңайтқыштар мен минералдық тыңайтқыштар топырақпен араласады және
топырақта ылғал жинауға жағдай жасалады. Механикалық өңдеудің осындай
артықшылығы болғандықтан, мәдени өсімдіктер өсірілетін топырақ міндетті
түрде өңделеді. Топырақты механикалық өңдеу тәсілдерін бірнеше түрге
бөлуге болады: негізгі өңдеу, арнайы өңдеу, қыртысты өңдеу және эрозияға
қарсы өңдеу.

Механизациялық негізгі өңдеу үшін 20-35 см тереңдіктегі топырақ
қабатын кесіп алып, оны қайтадан аударып, жердің бетіне жатқызады. Бұл
кезде топырақтың бет жағындағы арамшөп тұқымдары мен өсімдік
қалдықгары аударылып тереңге түседі де астыңғы қабаты үгітіліп жер бетіне
шығады. Кейбір жағдайларда (мысалы, топырақтың құнарлы қабаты тайыз
болса) топырақты тайыз жыртады да 35-42 см тереңдіктегі төменгі қабатын
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қопсытады. Мұндай әдіспен өңдегенде топырақтың құнарлы қабаты төменгі
құнарсыз қабатпен бірте-бірте араласады, сөйтіп құнарлы қабаттың
қалыңдығы жылдан-жылға арта береді. Топырақты негізгі өңдеуден өткізу
үшін Т.С.Мальцев ұсынған тәсіл де қолданылады. Ол үшін топырақты
аудармай, 35-40 см тереңдікте, қайырмасыз плугтармен қопсытады. Мұндай
өңдеуді 5-6 жылда бір рет жүргізеді. Себебі, топырақ жыл сайын 2-25 см
тереңдікте қайта-қайта жыртылатындықтан, оның төменгі қабаты тапталып
тығыздалады, сөйтіп ол қабаттың өсімдік үшін пайдасы шамалы болып
қалады. Мальцев тәсілімен қопсытқан кезде қатты қабат жоғарғы жұмсақ
қабатпен араласады да құнарлы қабаттың қуаты арта береді.

Арнайы өңдеуге тың және балшықты жерлерді игеру, плантациялық
және текшелеп жыртулар, терең қопсыту, фрезерлеу, ағаш отырғызатын
шұңқырларды қазу, т.с.с. жатады. Топырақты мұндай өңдеуден өткізу үшін
арнаулы машиналар мен құрал-саймандар қолданылады.

Қыртысты өңдеудің мынандай түрлері бар: тырмалау, сыдыра жырту,
шлейфтеу (тегістеу), культивациялау, таптау, түптеу, жал жасау, жалды
тегістеу және т.б. Мұндай өңдеулер топырақты беткі, тайыз қабатында
жүргізіледі. Бұл кезде арамшөптер жойылады, топырақ кесектері уатылады
және топырақтың беткі қабаты қопсытылғандықтан, ондағы капилляр
түтіктер бұзылып, ылғал буланып ұшып кетпейтін болады. Қыртысты
өңдеулер тұқым себу алдында немесе тұқым себілгеннен кейін өсімдік қатар
аралығын баптау үшін қолданылады.

Эрозияға қарсы өңдеуді жел немесе су әсерінен эрозияға ұшыраған
топырақтарды жақсарту үшін жүргізеді. Топырақ эрозиясы кезінде, оның
агрегаттық құрамында шаң-тозаңдар тәрізді, өте ұсақ түйіршіктері көбейіп
кетеді. Мұндай шаң тозаңдар желдің әсерімен ұшып немесе сумен шайылып
ағып кетеді. Егер топырақ бетінде өсімдік қалдықтары сақталып қалса, онда
олар желдің немесе судың әсерінен шаң тозаңды бөлшектердің ұшып кетуіне
кедергі жасайды. Сондықтан да эрозияға қарсы өңдеудің негізгі мақсаты -
жер бетінде өсімдік қалдықтарын қалдырып, терең қабатты қопсыту. Мұндай
өңдеуді жазық кескіш культиваторлармен немесе аңызға арналған
сеялкалармен жүргізеді.

Тыңайтқыштар жəне оларды қолдану. Минералдытыңайтқыштар –
құрамында өсімдікке қажет элементтері бар бейорганикалық заттар.
Минералды тыңайтқыштар топырақтың құнарлылығы мен ауыл
шауашылығы дақылдарының өнімі мен сапасын арттыру үшін қолданылады.
Минералды тыңайтқыштарды дұрыс пайдалану дақылдардың өнімін
арттырумен қатар, оның түсімінің сапасын жақсартады, топырақты қоректік
элементтермен байытып, микробиологиялық процестерге әсер етеді.
Минералды тыңайтқыштар тікелей және жанама әсер ететін тыңайтқыштар
болып бөлінеді.

Тікелей әсер ететін минералды тыңайтқыштардың құрамында
өсімдіктерге тікелей қорек болатын- азот, фосфор, калий, марганец, бор,
магний, т.б. элементтер бар. Осы элементтердің мөлшеріне қарай жай және
кешенді тыңайтқыштар деп бөлінеді.
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Қыртысты өңдеудің мынандай түрлері бар: тырмалау, сыдыра жырту,
шлейфтеу (тегістеу), культивациялау, таптау, түптеу, жал жасау, жалды
тегістеу және т.б. Мұндай өңдеулер топырақты беткі, тайыз қабатында
жүргізіледі. Бұл кезде арамшөптер жойылады, топырақ кесектері уатылады
және топырақтың беткі қабаты қопсытылғандықтан, ондағы капилляр
түтіктер бұзылып, ылғал буланып ұшып кетпейтін болады. Қыртысты
өңдеулер тұқым себу алдында немесе тұқым себілгеннен кейін өсімдік қатар
аралығын баптау үшін қолданылады.

Эрозияға қарсы өңдеуді жел немесе су әсерінен эрозияға ұшыраған
топырақтарды жақсарту үшін жүргізеді. Топырақ эрозиясы кезінде, оның
агрегаттық құрамында шаң-тозаңдар тәрізді, өте ұсақ түйіршіктері көбейіп
кетеді. Мұндай шаң тозаңдар желдің әсерімен ұшып немесе сумен шайылып
ағып кетеді. Егер топырақ бетінде өсімдік қалдықтары сақталып қалса, онда
олар желдің немесе судың әсерінен шаң тозаңды бөлшектердің ұшып кетуіне
кедергі жасайды. Сондықтан да эрозияға қарсы өңдеудің негізгі мақсаты -
жер бетінде өсімдік қалдықтарын қалдырып, терең қабатты қопсыту. Мұндай
өңдеуді жазық кескіш культиваторлармен немесе аңызға арналған
сеялкалармен жүргізеді.

Тыңайтқыштар жəне оларды қолдану. Минералдытыңайтқыштар –
құрамында өсімдікке қажет элементтері бар бейорганикалық заттар.
Минералды тыңайтқыштар топырақтың құнарлылығы мен ауыл
шауашылығы дақылдарының өнімі мен сапасын арттыру үшін қолданылады.
Минералды тыңайтқыштарды дұрыс пайдалану дақылдардың өнімін
арттырумен қатар, оның түсімінің сапасын жақсартады, топырақты қоректік
элементтермен байытып, микробиологиялық процестерге әсер етеді.
Минералды тыңайтқыштар тікелей және жанама әсер ететін тыңайтқыштар
болып бөлінеді.

Тікелей әсер ететін минералды тыңайтқыштардың құрамында
өсімдіктерге тікелей қорек болатын- азот, фосфор, калий, марганец, бор,
магний, т.б. элементтер бар. Осы элементтердің мөлшеріне қарай жай және
кешенді тыңайтқыштар деп бөлінеді.

Жай минералды тыңайтқыштардың құрамында өсімдікке қорек
болатын негізгі элементтердің (азот, фосфор, калий) біреуі ғана болады, әрі
олардың концентрациясы көп емес. Оларға азотты тыңайтқыштар, фосфор
тыңайтқыштары, калий тыңайтқыштары және микротыңайтқыштар жатады.
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элементтердің арақатынасымен және есімдіктер сортының биологиялық
ерекшеліқтерімен анықталады. Азот тыңайтқыштарының нитраттары
есімдіктерге тез әсер ететін азот көзі болып табылады. Осыған байланысты
нитрат түріндегі азот тыңайтқыштарын біркелкі пайдаланбаған жағдайда
азық- түлік құрамына нитраттардың артық мөлшері жинақталып, оның
сапасын нашарлатады. Нитраттарды тиімді пайдалану үшін әрбір өсімдік
түрінің азотқа қажеттілігінің, оның топырақтағы қорын, климаттық
факторларын ескере отырып, дәл есептеулер жасау арқылы жүргізу керек.

Алюминий тыңайтқыштарынан нитраттың топырақтарға және
өсімдіктерге түсуі топырақтағы микроорганизмдер белсенділігі мен ауа райы
жағдайларына байланысты.

Азот тыңайтқыштарының суда ерігіштігіне жауын-шашын мөлшері
және суару нормасы біршама әсер етеді. Ылғалдылық жоғары болған
жағдайда нитраттар тамырдан тыс аймақтарға таратылып, өсімдіктегі
мөлшері азаяды. Құрғақ климат жағдайларында ылғалдылық аз болуынан
топырақтың беткі қабаты кеуіп, нитраттардың жоғарғы қабатына көтерілуіне
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және өсімдіктерде оның концентрациясының көбеюіне мүмкіндік туады.
Топырақ пен өсімдіктерге нитраттардың жинақталуына топырақ, климаттық
жағдайлар және пайдаланылған тыңайтқыштар түрі мен мөлшері әсер етеді.
Құрғақшылық кезде қоректік өсімдіктердегі нитраттар мөлшері азот алмасу
процестерінің ферменттерінің активтілігі төмендейтіндіктен артады.

Ауыл шаруашылық өсімдіктері сіңірген нитраттардың белгілі мөлшері
өнім түзілуге жұмсалатыны белгілі. Бірақ, кейбір экологиялық факторлар
әсері күшті жағдайларда (жарық жеткіліксіз, су режимі бұзылған, т.б.)
өсімдіктер топырақтан алған азоттың барлығын сіңірмей, оның артық
мөлшері адам мен жануарлар үшін зиянды әсерін тигізеді. Жануарлар жемі
рационындағы нитраттың артық мөлшері сүттің азаюына себеп болады.
Жалпы алғанда, нитраттар барлық тамақ өнімдері мен мал жемі үшін ең
қажетті қосылыстар, бірақ оның артық мөлшері адам мен жануарлар
организмін улайды, организмдегі зат алмасу процестерін бұзып, оның
иммунологиялық қасиеттерін төмендетеді, т.б. Адам организмі үшін әсіресе
құрамында нитраттардың жоғарғы мөлшері жинақталған көкөніс, бақша
дақылдары қауіпті болып саналады.

Ауылшаруашылық дақылдарынан жоғары өнім алуда топыраққа
тыңайтқыштар беру, жерді сапалы түрде дайындау, уақытылы егу жұмысын
жүргізу маңызды нәрсе болып табылады.

Тыңайтқыш дегеніміз - өсімдіктің қоректенуін жақсартып, жердің
құнарлылығын арттыру нәтижесінде ауылшаруашылық дақылдарының
өнімін жоғарылату мақсатымен жерге берілетін зат. Топыраққа органикалық
және минералдық тыңайтқыштар беру оның физикалық, физика-химиялық
және биологиялық қасиеттерін жақсартады, жоғары сапалы өнім алуға
көмектеседі. Тыңайтқыш ауыл шаруашылығы дақылдарының ауа райының
қолайсыз жағдайларына төзімді болуына (үсік, құрғақшылық), өсімдіктердің
аурулары мен зиянкестеріне қарсы тұруына көмектеседі. Тыңайтқышты
пайдаланудың басты мақсаты - топырақ құнарлылығын жоғарылату, соның
нәтижесінде өсірілетін ауылшаруашылық дақылдарынан мол өнім жинау.

Агрохимиктердің пікірі бойынша, топыраққа берілген әрбір килограмм
азот, фосфор, калий (NРК) дәнді дақылдардың өнімділігін арттырады,
мысалы, 5,0 кг картопты  - 20 кг, қант қызылшасын  - 26 кг-ға дейін
жоғарылатады. Тыңайтқыш беру ирригациялық, агромелиоративтік,
агротехникалық және басқа шаралармен ұштастыра жүргізілуі керек. Тіпті
бір фермерлік шаруашылықтың өзінде топырақтың табиғи құнарлылығы әр
түрлі. Сондықтан қоректік элементтерінің мөлшері жағынан олардың
айырмашылығы болады. Сол себепті, тыңайтқышты топырақтың
агрохимиялық қасиетін ескере отырып бермесе, одан қажетті нәтиже күтуге
болмайды, керісінше, мұндай жағдайда ол тек ауыл шаруашылығына ғана
емес, сонымен бірге қоршаған ортаға да үлкен зиян келтіреді.

Егіншілікте тыңайтқыштың бірнеше түрлері пайдаланылады. Олар бір-
бірінен құрамы, өндірілу әдісі, өсімдіктің бойына сіңіретін, әсер ететін
заттардың мөлшері бойынша ажыратылады. Құрамы жағынан тыңайтқыштар
органикалық, минералдық, органикалық-минералдық, бактериялық болып 4
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мысалы, 5,0 кг картопты  - 20 кг, қант қызылшасын  - 26 кг-ға дейін
жоғарылатады. Тыңайтқыш беру ирригациялық, агромелиоративтік,
агротехникалық және басқа шаралармен ұштастыра жүргізілуі керек. Тіпті
бір фермерлік шаруашылықтың өзінде топырақтың табиғи құнарлылығы әр
түрлі. Сондықтан қоректік элементтерінің мөлшері жағынан олардың
айырмашылығы болады. Сол себепті, тыңайтқышты топырақтың
агрохимиялық қасиетін ескере отырып бермесе, одан қажетті нәтиже күтуге
болмайды, керісінше, мұндай жағдайда ол тек ауыл шаруашылығына ғана
емес, сонымен бірге қоршаған ортаға да үлкен зиян келтіреді.

Егіншілікте тыңайтқыштың бірнеше түрлері пайдаланылады. Олар бір-
бірінен құрамы, өндірілу әдісі, өсімдіктің бойына сіңіретін, әсер ететін
заттардың мөлшері бойынша ажыратылады. Құрамы жағынан тыңайтқыштар
органикалық, минералдық, органикалық-минералдық, бактериялық болып 4

топқа бөлінеді.
Органикалық тыңайтқыштарға көң, құс саңғырығы, әр түрлі қордалар

(компост), жасыл тыңайтқыштар жатады. Көң - маңызды органикалық
тыңайтқыш, ол жануарлар қиының қатты және сұйық қалдықтарынан
тұрады. Оның құрамында өсімдікке қажетті қоректік элементтердің барлығы
бар. Көңді топыраққа сіңіргеннен кейін, ол микроағзалардың әсерінен
минералданады. Көңнің құрамындағы көміртегінің үлкен бөлігі топырақта
ыдырауының нәтижесінде көмір қышқыл газы күйіне дейін қышқылданады.
Ал егер оның сіңіруге дейін ыдырау дәрежесі төмен болса, көмірқышқыл
газы топырақта көп болады. Қоректік заттардың негізгі үш элементтерінің
(NРК) ішінде көңде калий көп болады. Мұнда оның мөлшері 0,6 пайызға
дейін жетеді.

Фосфор негізінен жануарлардан бөлінген қатты қалдықтарда және
төсеніш ретінде пайдаланылған сабанда болады, оның мұндағы мөлшері -
0,25 пайыз шамасында.

Азот көңнің барлық құрамында болады. Көңдегі азоттың мөлшері 0,3-
0,4 пайыз, бірақ та өсімдіктер сұйық қалдықтың құрамындағы азотты ғана
қабылдай алады. Көңнің қатты бөлігіндегі азотты қосылыстарды өсімдіктер
минералданғаннан кейін ғана қабылдай алады. Жануарлар көңі төсенішсіз
және төсенішті болып екіге бөлінеді. Көңді сақтағанда оның құрамындағы
бөлшектер әр түрлі жылдамдықпен ыдырайды. Бұларда ыдырау процесімен
(аммиакты азот түзілу) қатар қайта синтездеу (микроағзаларда ақуыз пайда
болу) процестері жүреді. Көңде жүретін микробиологиялық процестер
органикалық заттардың минералдануына және онда өсімдік сіңіре алатын
қоректік элементтердің жинақталуына көмектеседі. Көңді сақтау тәсілін
таңдағанда, оның құрамында азот пен құрғақ заттардың көп сақталуына
жағдай жасауды ескеру керек. Көңді сақтаудың бірнеше тәсілдері бар.

Оларды малдар жататын жерлерде, көң сақтайтын қоймада немесе
тікелей танап басында сақтауға болады. Көңді осылайша сақтағанда, мал
қоршау ішінде қозғалып жүріп, төсенішті араластырып, оларды бірте-бірте
таптап нығыздайды. Бұл әдістің тиімділігі және үнемділігі, көңді күнде
жинап жатудың қажеті болмайды. Малдардың қиын тығыз, тығыздығы
бостау және бос күйінде сақтайды. Қиды тығыз етіп сақтағанда оны қабат-
қабат үйіп нығыздайды. Осылай сақтағанда көң көмірқышқыл газы және су
буымен байытылады да, осының нәтижесінде көмірқышқыл аммонийдың
аммиакқа, көмірқышқыл газы мен суға ыдырауына жол берілмейді. Мұндай
тәсілді кейде «суық тәсіл» деп те атайды, өйткені көң үйіндісіндегі
температура қысқы мерзімде 20-25°С-тан, ал жазда 30-35°С-тан аспайды.
Сапасы жоғары көң алу үшін оны осы «суық тәсіл» бойынша сақтаған
қолайлы. Көңді тығыздылығы бостау тәсілі бойынша сақтағанда ол 1,5-2 ай
ішінде ыдырайды да, жартылай шіриді. Бос, не «ыстық» әдіс бойынша
сақтағанда малдың қиын үйіндіге нығыздамай бос тастайды, соның
салдарынан оның ыдырау процесі аэробты жағдайда және жоғары
температурада жүреді. Әдетте, осындай жолмен сақтағанда азот пен
органикалық заттардың көптеп жоғалатындығы байқалады.
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Мал қиы сапалы көң алуға мүмкіндік береді. Қиды қазылған орға
немесе жер үсті қоймасында сақтайды. Көң сақтайтын жерді мал қорадан
кемінде 50 м қашықтықта және тұрғын үй құрылысынан 200 м алыста
биіктеу жерге орналастырады. Көң қоймасының көлемі малдың саны мен
көңнің сақталу ұзақтығына байланысты. Көңді қойманың бір шетінен екінші
шетіне қарай көлденең орналастырады. Осылай орналастырғанда көң
қоймасының бір шетінде көбірек ыдыраған көң, ал екінші басында аз
ыдыраған шірік болады.

Көңді танаптарда сақтау арнайы дайындалған биіктеу жерде
жүргізіледі, ол жерде қидан үлкен-үлкен үйінді жасалады және азоттың
жоғалуын болдырмау үшін оны нығыздайды. Қиды салмас бұрын, ол жерді
тазалап, бір қабат қамыс салады. Әдетте, қиды жинауды 1-2 күн ішінде
аяқтайды.

Төсеніш көңді мал тұратын қорадан тікелей жинау арқылы алады.
Жаңа көңнің құрамында 75-90% су және 10-25% құрғаң зат болады.
Құрамындағы су мөлшеріне қарай төсенішсіз көң - сұйық, жартылай сұйық
болып бөлінеді.

Жылқының және қойдың көңі құрамы жағынан ірі қараның көңімен
салыстырғанда бағалы болады. Төсеніш көңнің тыңайтқыштық әрекеті
жоғары, себебі онда өсімдікке қажетті қоректік элементтер суда тез еритін
формасында болады; шамамен азоттың жартысы аммиак формасында
болады, фосфордың 1/3 және калийдің барлығы суда ериді. Бірақ та оларды
тасымалдау және сақтау қиын. Сондықтан оларды көбінесе қорда дайындауға
пайдаланады.

Төсенішсіз көң - жануарлардың сұйық және қатты қалдықтары мен мал
астына төселген материалдар. Малдың жататын жеріне төселетін
материалдар ретінде қамыс, ағаш ұнтағы пайдаланылады. Бұл материалдар
қидың сапасын жақсартады. Қи бос болып сақталғанда тез ыдырайтын
болады. Мал жататын жерге төсейтін ең жақсы материал сабан болып
есептеледі. Ыдырау дәрежесіне қарай малдардың қилары жас қи, жартылай
шіріген, әбден шіріген және шірік болып бөлінеді. Жартылай шіріген қидың
әбден шіріген қидан және шіріктен айырмашылығы, оның құрамында
органикалық заттар және азот көп болады, ол топырақтың сапасын күштірек
жақсартады. Бұған қоса топырақта жартылай шіріген қи ыдырағанда шірікке
қарағанда көмір қышқылы айтарлықтай көп бөлінеді.

Құс саңғырығы қоректік әлементтер құрамы жағынан көңнен асып
түседі және тез әсер ететін, концентрациясы жоғары тыңайтқыш болып
табылады. Құс саңғырығындағы барлық қоректік заттар өсімдіктер үшін тез
сіңетін түрінде болады. Ондағы қоректік заттардың сапасы мал азығының
сапасы мен мөлшеріне, құстың түріне, олардың тұратын жеріне төсейтін
материалға байланысты. Көптеген құс фабрикаларында төсейтін материал
ретінде ағаш ұнтағын пайдаланады. Құс саңғырығы үлкен үйінділерде тез
қызады да, аммиак күшті бөлініп, үшып кетеді. Құс саңғырығыңан азоттың
көп бөлігі оны суыққа қатырғанда және жібіткенде (еріткенде) жоғалады.
Сондықтан азотты және басқа да қоректік элементтерді жоғалтуды бәсеңдету
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Мал қиы сапалы көң алуға мүмкіндік береді. Қиды қазылған орға
немесе жер үсті қоймасында сақтайды. Көң сақтайтын жерді мал қорадан
кемінде 50 м қашықтықта және тұрғын үй құрылысынан 200 м алыста
биіктеу жерге орналастырады. Көң қоймасының көлемі малдың саны мен
көңнің сақталу ұзақтығына байланысты. Көңді қойманың бір шетінен екінші
шетіне қарай көлденең орналастырады. Осылай орналастырғанда көң
қоймасының бір шетінде көбірек ыдыраған көң, ал екінші басында аз
ыдыраған шірік болады.

Көңді танаптарда сақтау арнайы дайындалған биіктеу жерде
жүргізіледі, ол жерде қидан үлкен-үлкен үйінді жасалады және азоттың
жоғалуын болдырмау үшін оны нығыздайды. Қиды салмас бұрын, ол жерді
тазалап, бір қабат қамыс салады. Әдетте, қиды жинауды 1-2 күн ішінде
аяқтайды.

Төсеніш көңді мал тұратын қорадан тікелей жинау арқылы алады.
Жаңа көңнің құрамында 75-90% су және 10-25% құрғаң зат болады.
Құрамындағы су мөлшеріне қарай төсенішсіз көң - сұйық, жартылай сұйық
болып бөлінеді.

Жылқының және қойдың көңі құрамы жағынан ірі қараның көңімен
салыстырғанда бағалы болады. Төсеніш көңнің тыңайтқыштық әрекеті
жоғары, себебі онда өсімдікке қажетті қоректік элементтер суда тез еритін
формасында болады; шамамен азоттың жартысы аммиак формасында
болады, фосфордың 1/3 және калийдің барлығы суда ериді. Бірақ та оларды
тасымалдау және сақтау қиын. Сондықтан оларды көбінесе қорда дайындауға
пайдаланады.

Төсенішсіз көң - жануарлардың сұйық және қатты қалдықтары мен мал
астына төселген материалдар. Малдың жататын жеріне төселетін
материалдар ретінде қамыс, ағаш ұнтағы пайдаланылады. Бұл материалдар
қидың сапасын жақсартады. Қи бос болып сақталғанда тез ыдырайтын
болады. Мал жататын жерге төсейтін ең жақсы материал сабан болып
есептеледі. Ыдырау дәрежесіне қарай малдардың қилары жас қи, жартылай
шіріген, әбден шіріген және шірік болып бөлінеді. Жартылай шіріген қидың
әбден шіріген қидан және шіріктен айырмашылығы, оның құрамында
органикалық заттар және азот көп болады, ол топырақтың сапасын күштірек
жақсартады. Бұған қоса топырақта жартылай шіріген қи ыдырағанда шірікке
қарағанда көмір қышқылы айтарлықтай көп бөлінеді.

Құс саңғырығы қоректік әлементтер құрамы жағынан көңнен асып
түседі және тез әсер ететін, концентрациясы жоғары тыңайтқыш болып
табылады. Құс саңғырығындағы барлық қоректік заттар өсімдіктер үшін тез
сіңетін түрінде болады. Ондағы қоректік заттардың сапасы мал азығының
сапасы мен мөлшеріне, құстың түріне, олардың тұратын жеріне төсейтін
материалға байланысты. Көптеген құс фабрикаларында төсейтін материал
ретінде ағаш ұнтағын пайдаланады. Құс саңғырығы үлкен үйінділерде тез
қызады да, аммиак күшті бөлініп, үшып кетеді. Құс саңғырығыңан азоттың
көп бөлігі оны суыққа қатырғанда және жібіткенде (еріткенде) жоғалады.
Сондықтан азотты және басқа да қоректік элементтерді жоғалтуды бәсеңдету

үшін оған ағаш ұнтағын, сабан немесе қорда қосады.
Қатты тұрмыстық қалдықтар мен төгінді су ағындылары топырақтағы

органикалық заттарды толтыратын көзі болып табылады. Қатты тұрмыстық
қалдықтарға әр түрлі тағам қалдықтары, қағаз, шүберек, күл және тағы
басқалары жатады. Тыңайтқыштық сапасы жағынан тұрмыстық қалдықтар
көңге жақын, олардың ыдырау жылдамдығы құрамындағы компоненттердің
арақатынасына байланысты. Оларды пайдаланудың ең оңай жолы -
қордалау. Көкөніс шаруашылығында қалдықтарды (қоқыстарды)
жылыжайларда биоотын ретінде пайдаланады. Ағынды суларда ауыр
металдар көп болады. Сондай-ақ, олардың құрамында әр түрлі патогенді
микроағзалар бар. Сол себепті оларды егістікке тыңайтқыш ретінде
пайдалануға болмайды. Ағынды суды көбінесе орман шаруашылығында
пайдаланады. Бұл орайда олар гигиеналық жағынан залалсыз болуы керек,
ауыр металл қалдықтары және микроэлементтер көп болмауы керек,
өсімдіктерге керекті қоректік элементтерге бай болуы керек.

Өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғау. Өсімдік зиянкестері –
мәдени және жабайы өсімдіктерді зақымдайтын не мүлде құртып жіберетін
жәндіктер. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің негізгі зиянкестеріне
омыртқалы жануарлардан – сүтқоректілер, әсіресе кемірушілер (саршұнақ,
қарақас, тышқан, қосаяқ, аламан тышқаны, т.б.); омыртқасыздардан – бауыр
аяқты былқылдақ денелілердің кейбір түрлері, бунақденелілер, өрмекші
тәрізділер, көп аяқтылар, жұмыр құрттар, құстар (қарға, қараторғай), кенелер,
моллюскілер жатады. Ең көп зиян келтіретіндері – бунақденелілер, олардың
түр құрамы көп, өсімтал және жылдам өсіп жетіледі. Өсімдікқоректі
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түрлі тұқымдасқа жататын өсімдіктермен қоректенушілер), олифагтар (бір
тұқымдасқа жататындармен қоректенушілер), монофагтар (бір ғана өсімдік
түрімен қоректенушілер, жалаңқоректілер) болып бөлінеді. [6] Ауыл
шаруашылық дақылдарына, жайылым мен шабындыққа үлкен зиян
келтіретін көпқоректілер: тікқанаттылардан – шегірткелер, бұзаубастар;
қаттықанаттылардан – шыртылдақтар, қара денелілер, жапырақ жемірлері;
қабыршаққанаттылардан – күздік көбелек, мақта түн көбелектері, шалғын
көбелегі, т.б.

Шектеулі қоректілердің де астық тұқымдас өсімдіктермен қоректенетін
көптеген түрлері (астық қоңызы, швед шыбыны, т.б.) кездеседі. Бұршақ
тұқымдас өсімдіктерге аса зиян келтіретіндер – түйнек бізтұмсықтары,
асбұршақ биті. Көкөніс дақылдарын қырыққабат ақ көбелегі,қырыққабат
қоңыр көбелегі, қырыққабат күйесі, т.б. зақымдайды. Жалаңқоректілердің
ішінде аса зияндылары жаздық бидайды зақымдайтын – астық сұр көбелегі,
асбұршақ дән қоңызы, алманы зақымдайтын – алма жемірі.

Өсімдік зиянкестері ауыл шаруашылыыы өсімдіктерінің белгілі бір
мүшесіне бейімделіп, сонымен қоректенген болса –тамыр, сабақ, жапырақ,
бүршік, гүл, жеміс, т.б. зиянкестері деп ажыратылады. Олардың таралуы
және егістіктің белгілі бір өсімдіктерінде зиянкестердің бірнеше түрлерінің
шоғырланып қалыптасуы – қоршаған ортаның өзгеру жағдайымен,
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зиянкестер түрлерінің сол ортаға бейімділігімен тікелей байланысты.
Қоршаған орта факторларының үйлесімділігі (жылылығы, ылғалдылығы,
жауын-шашыны, жыртқыштары, тоғышарлары) көптеген зиянкестердің
көбеюіне әкеліп соқтырады. Оның алдын-алу үшін карантин ережесін сақтай
отырып, ұйымдастырушылық, агротехникалық, биологиялық және химиялық
шараларды дер кезінде қолдану керек.

Өсімдік зиянкестерінен арылу үшін агротехникалық (ауыспалы егіс
тәртібін сақтау, тыңайтқыш шашу, арамшөптерді отау, т.б.), биологикалық
(өсімдік зиянкестерінің паразиттерін, табиғи жауларын пайдалану), физика-
механикалық (зиянкестердің өсіп-өнуіне тосқауыл қою, олардың
жұмыртқаларын құрту), химиялық (улы химикаттарды пайдалану),
биофизикалық және биохимиялық шаралар қолданылады.

Зиянкестермен күреске бағытталған шаралар: алдын-алу шаралары;
санитарлық ережені /тәртіпті / сақтау; зиянкестердің өсіп-өнуіне қолайсыз
жағдай жасау; жою, құрту шаралары; физикалық-механикалық күрес тәсілі;
химиялық күрес тәсілі; ылғалды дезинсекция; дератизация; дегидратация –
зиянкестер тіршілігін шектейтін құбылыстардың бірі; жәндіктер мен кенелер
денесіндегі су; қоймадағы астық пен ауаның температурасын өзгерту;
атмосфера құрамы; жарық, жәндіктер жарыққа жағымсыз таксис танытады;
механикалық әсерлер.

Ауылшаруашылық дақылдары зиянкестері мен ауруларына қарсы
агротехникалық, биологиялық, генетикалық, химиялық, механикалық,
физикалық және өсімдіктер карантині деп аталатын күресу шаралары бар.

Агротехникалық шаралар мәдени өсімдіктерге қолайлы жағдай жасап,
ал зиянкес ағзаларға және ауру қоздырғыштарға қолайсыз жағдай туғызады.

Өсімдіктерді қорғайтын шаралардың ішінде өте маңыздылары:
ауыспалы егістер, топырақ өңдеу жүйесі, тыңайтқыштарды қолдану,
арамшөптермен күресу, егінді себу және жинау тәсілімен мерзімі.

Ауыспалы егісте кейбір дақылдарды бірнеше жылдар бойы бір танапта
егу арнаулы зиянкестердің және ауруларының көбеюіне әкеліп соқтырады.
Мысалы, қатты бидайды қайталап бір танапта себу гүл кенесінің көбеюіне
мүмкіндік тудырады.

Тыңайтқыштарды қолдану – зиянкестер мен аурулармен тиімді күрес
шараларының бірі. Мысалы, түйіршікті суперфосфатты шаш жалаңаш
шырыштармен күресудің тиімді тәсілі. Осыған қоса тыңайтқыштар
өсімдіктердің регенеративтік қабілетін арттырады.

Топырақты өңдеу зиянкестерді тікелей құртуға немесе олардың сан
мөлшері мен зиянды әрекетін төмендетуге мүмкіндік береді. Өңделмейтін
жерлер шегірткенің көбейетін орны. Бидайды көктемде кешіктіріп себу сұр
көбелектің жұлдызқұрттарын азайтады. Ерте көктемде шағатын крестгүлді
бүргелердің қоңыздары крестгүлді арамшөптерде қоректеніп, содан соң
мәдени дақылдарға зиян келтіреді. Сондықтан арамшөптермен күресті
жүйелі жүргізу керек.

Ауылшаруашылық дақылдары зиянкестермен зақымдануына төзімді
сорттары да бар. Мысалы, қатты бидайдың кейбір сорттарына гессен
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Мысалы, қатты бидайды қайталап бір танапта себу гүл кенесінің көбеюіне
мүмкіндік тудырады.

Тыңайтқыштарды қолдану – зиянкестер мен аурулармен тиімді күрес
шараларының бірі. Мысалы, түйіршікті суперфосфатты шаш жалаңаш
шырыштармен күресудің тиімді тәсілі. Осыған қоса тыңайтқыштар
өсімдіктердің регенеративтік қабілетін арттырады.

Топырақты өңдеу зиянкестерді тікелей құртуға немесе олардың сан
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көбелектің жұлдызқұрттарын азайтады. Ерте көктемде шағатын крестгүлді
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шыбынының личинкалары зиян келтірмейді.
Биологиялық күрес шаралары. Зиянкестер, аурулармен күресуде

зиянкестердің табиғи жауларына: жыртқыш паразиттік тіршілік ететін
насекомдар мен кенелер, нематодтар мен қарапайым жәндіктердің түрлері,
сүтқоректілер мен құстар, ауру тудыратын бактериялар , вирустар мен
саңырауқұлақтар жатады. Биологиялық күресте зиянкестердің табиғи
жауларын мынандай негізгі тәсілдері бар: интродукция және аклиматизация,
ареал ішінде тарату, маусымды отарлау, жергілікті этномофагтарды қорғау
және оларды пайдалану.

Генетикалық күрес шаралары. Өсімдік қорғаудың генетикалық немесе
автоцидтік тәсілі зиянды ағза популяциясына сол түрдің тіршілікке
қабілеттігі жоқ немесе бедеу особьтарының қатарына енгізуге бағытталған.
Генетикалық шаралардың әр түрлді тәсілдері бар: химиялық заттармен және
сәулемен залалсыздандыру, цитоплазмалық сыйыспаушылықты пайдалану,
диапаузасы болмайтын популяцияларды алу.

Химиялық күрес шаралары. Химиялық препараттардың тиімділігі
жоғары, оларды инсектицидтер деп атайды. Химиялық жолдың
артықшылығы көбейіп кеткен зиянкестерді жоюға болады. Химиялық
күрестің кемшіліктері де аз емес. Оларулы болғандықтан тек зиянкестерге
ғана емес, сонымен қатар пайдалы ағзаларға, жануарлар мен адамдарға да
қауіпті.

Механикалық күрес шаралары. Бұл күрес көп қол еңбегін қажет етеді.
Қызылшаның бізтұмсығымен күресу үшін танаптардың шетіне ор қазады.
Орға түскен зиянкестенді инсектицидтермен құртады. Алма жемісінің
жұлдызқұрттарын ұстағыш белбеумен ұстайды.

Физикалық күрес шаралары негізінен ауылшаруашылық өнімдерін
өңдеу кезінде қолданылады. Мысалы, қыстап шығатын дәнек қоңызын құрту
үшін сақтау қоймадағы бұршақ тұқымын 10-11° С дейін салқындатады.
Кейде дәнді тазарту үшін оны электр тогының жоғарғы жиілігімен немесе
басқа тәсілмен қыздырады. Зиянкестерді құрту үшін астықты және одан
жасалынған өнімдерді кептіреді.

Өсімдік карантині. Өсімдік зиянкестерін біздің елге әкелуінен және
еніп кетуінен қорғауға , ал карантиндік зиянкестер тарап кеткенде оларды
жоюға бағытталған шаралар жүйесін іске асыру карантиндік міндетіне
жатады. Карантин сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді.

Интегралды күрес шаралары. Интегралды күрес химиялық,
биологиялық, агротехникалық физикалық және басқа шараларды үйлестіріп
қолдануды көздейді. Өйткені қазіргі жағдайда жеке шаралар арқылы
зиянкестермен күресу тиімсіз. Ауылшаруашылық дақылдарының күтіп
баптап өсіруде және оны сақтауда зиянкестерден қорғаудың маңызы өте зор.
Сондықтан олармен күресу шаралары әлі де болса жетілдірілуде.

Жерді мелиорациялау. Мелиорация дегеніміз – егіншіліке арналған
топырақ ылғалдалығын, қышқылдығын, ондағы жылу мөлшерін өзгерту
арқылы топырақ сапасын көтеруге арналған әртүрлі шаралар жүйесі.

Еліміздің құрғақшылық аудандарында тек қана суару арқылы ғана өнім
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мөлшерін көбейтуге болады. Топырақта су жеткіліксіз болса, тыңайтқыштар
да, гербицидтер де, басқа шаралар да өнімді айтарлықтай көтере алмайды.

Егісті суаратын әртүрлі жүйе салудан бұрын су сапасын тексеріп алу
керек. Егер 1 л судың құрамындағы тұздың мөлшері 1,5 г аспаса, оның
ішінде натрий тұздары 1 г-нан аспаса судың сапасы жақсы деп есептеледі,
яғни егінді мұндай сумен суаруға болады.

Суару әдістері: суды топырақтың беткі қабатымен ағынды суару;
арнаулы құбырлармен суды жерастымен алып келіп суару; жаңбырлатқыш
құралдармен суару.

Ерте заманнан суару әдісі – жер бетімен ағызып суару. Бұл әдіс өте
қарапайым сенімді көп қаражатты күрделі аспаптарды керек етпейді. Бұл
әдіспен суарғанда ылғал топырақты жақсы сіңіреді және өсімдікке су
жүйектер арқылы жеткізілуі мүмкін. Көп жағдайда суды жайып жіберіп
суарады.

Жаңбырлатып суару – кезінде әртүрлі ДДН-70, ДДД- 100МА Фрегат,
Волжанка, Днепр механикалық аппараттарымен су егістікке шашылады.

Артықшылығы – арықтарды жиі қазудың қажеті жоқ суды үнемдеп
мөлшермен беруге болады. Суару кезінде сумен бірге тыңайтқыштар,
гербицидтер, дефолианттар микроэлементер беруге болады.

Аэрозольдық аппараттармен – су өте майда бөлшектерге бөлініп,
тұманға айналады да, өсіп тұрған дақыл алқаптарына жіберіледі. Бұл майда
тамшылар дақылдың жапырағының сабағының ылғалдылығын 25-37%-ға
көтереді. Аэрозольдық ылғалмен суарғанда, әсіресе, көпжылдық
өсімдіктердің өнімі едәуір көтеріледі. Аэрозольдік аппараттар беретін
жасанды тұмандар арқылы дақылдарды үсіктерден сақтайды. Су үнемді
жұмсалады.

Топырақ астынан суару – бұл әдіспен су дақылдардың тамырына
тікелей беріледі де, топырақ беті құрғақ қалпында қалады. Бұл әдіс көбіне
жылыжайларда қолданылып жүр.

Тамшылатып суару – бұл тәсілмен суарылғанда топыраққа су өте
жіңішке түтіктер арқылы беріледі. Су топырақ астынан беріледі, 1 га-ға 3-10
мың метр, d = 6-20 мм полиэтилен труба қажет.

Тасқынды пайдаланып суару – Қазақстанның барлық облыстарында
қолданылады. Бұл әдіспен өзен арнасына жақсы орналасқан егістік не
шабындық жерлерді көктем кезінде су тасығанда, оның алдына әртүрлі
тосқауылдар қойып суарады. Кемшілігі – танаптар ерте көктемде бірақ рет
суарылады, көп шығынды қажет етпейді.

Суару мөлшерін – білу үшін әр дақылдың суды қажетсіну
коэффицентін білуіміз керек. Дақылдың суды қажетсіну коэффиценті деп
осы дақылдың негізгі өнімінің әр мөлшеріне қажет болатын су өлшемін
айтамыз. Мысалы, бидайдың әр тонна дәні үшін 1000 тонна су қажет. Осы
көрсетілген коэффицентті жоспарланған өнімге көбейтіп керекті су көлемін
анықтайды. Мысалы, 50 ц жүгері дәнін алу үшін, оны жүгерінің суды
қажетсіну коэффицентіне көбейтсек: (5т х 500) = 2500 т не 2500 м3 су
болады. Бұл – жүгеріні өсіруге кететін барлық су көлемі. Судың көбі
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мөлшерін көбейтуге болады. Топырақта су жеткіліксіз болса, тыңайтқыштар
да, гербицидтер де, басқа шаралар да өнімді айтарлықтай көтере алмайды.

Егісті суаратын әртүрлі жүйе салудан бұрын су сапасын тексеріп алу
керек. Егер 1 л судың құрамындағы тұздың мөлшері 1,5 г аспаса, оның
ішінде натрий тұздары 1 г-нан аспаса судың сапасы жақсы деп есептеледі,
яғни егінді мұндай сумен суаруға болады.

Суару әдістері: суды топырақтың беткі қабатымен ағынды суару;
арнаулы құбырлармен суды жерастымен алып келіп суару; жаңбырлатқыш
құралдармен суару.

Ерте заманнан суару әдісі – жер бетімен ағызып суару. Бұл әдіс өте
қарапайым сенімді көп қаражатты күрделі аспаптарды керек етпейді. Бұл
әдіспен суарғанда ылғал топырақты жақсы сіңіреді және өсімдікке су
жүйектер арқылы жеткізілуі мүмкін. Көп жағдайда суды жайып жіберіп
суарады.

Жаңбырлатып суару – кезінде әртүрлі ДДН-70, ДДД- 100МА Фрегат,
Волжанка, Днепр механикалық аппараттарымен су егістікке шашылады.

Артықшылығы – арықтарды жиі қазудың қажеті жоқ суды үнемдеп
мөлшермен беруге болады. Суару кезінде сумен бірге тыңайтқыштар,
гербицидтер, дефолианттар микроэлементер беруге болады.

Аэрозольдық аппараттармен – су өте майда бөлшектерге бөлініп,
тұманға айналады да, өсіп тұрған дақыл алқаптарына жіберіледі. Бұл майда
тамшылар дақылдың жапырағының сабағының ылғалдылығын 25-37%-ға
көтереді. Аэрозольдық ылғалмен суарғанда, әсіресе, көпжылдық
өсімдіктердің өнімі едәуір көтеріледі. Аэрозольдік аппараттар беретін
жасанды тұмандар арқылы дақылдарды үсіктерден сақтайды. Су үнемді
жұмсалады.

Топырақ астынан суару – бұл әдіспен су дақылдардың тамырына
тікелей беріледі де, топырақ беті құрғақ қалпында қалады. Бұл әдіс көбіне
жылыжайларда қолданылып жүр.

Тамшылатып суару – бұл тәсілмен суарылғанда топыраққа су өте
жіңішке түтіктер арқылы беріледі. Су топырақ астынан беріледі, 1 га-ға 3-10
мың метр, d = 6-20 мм полиэтилен труба қажет.

Тасқынды пайдаланып суару – Қазақстанның барлық облыстарында
қолданылады. Бұл әдіспен өзен арнасына жақсы орналасқан егістік не
шабындық жерлерді көктем кезінде су тасығанда, оның алдына әртүрлі
тосқауылдар қойып суарады. Кемшілігі – танаптар ерте көктемде бірақ рет
суарылады, көп шығынды қажет етпейді.

Суару мөлшерін – білу үшін әр дақылдың суды қажетсіну
коэффицентін білуіміз керек. Дақылдың суды қажетсіну коэффиценті деп
осы дақылдың негізгі өнімінің әр мөлшеріне қажет болатын су өлшемін
айтамыз. Мысалы, бидайдың әр тонна дәні үшін 1000 тонна су қажет. Осы
көрсетілген коэффицентті жоспарланған өнімге көбейтіп керекті су көлемін
анықтайды. Мысалы, 50 ц жүгері дәнін алу үшін, оны жүгерінің суды
қажетсіну коэффицентіне көбейтсек: (5т х 500) = 2500 т не 2500 м3 су
болады. Бұл – жүгеріні өсіруге кететін барлық су көлемі. Судың көбі

жапырақтар арқылы булануға, яғни транспирацияға кетеді, біразы топыраққа
сіңеді. Суару мөлшері – климат ерекшелігіне байланысты өзгеріп тұрады.
Өте құрғақ аудандарда суару мөлшері 600-800 м3/га кем болмауы керек.
Жауын-шашын көп жауатын аудандарда 300- 400 м3 /га болуы керек.

Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру технологиясы. Өсіру
технологиясы−ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу кезінде қолданылатын
іс-шаралар кешені. Мұндай шараларға өсіру үшін учаске таңдау (ауыспалы
егісте орын ), топырақты өңдеу тәсілдері, тыңайтқыш себу нормалары мен
әдістері, егу материалдарын дайындау, тәсілдері мен мерзімдері, себу
нормасын сақтау, дақылдарды себу, күтіп баптау, аурулармен және
зиянкестермен күрес, егін жинау жұмыстары жатады. Жоғарыда келтірілген
технологиялық процестің бір операциясында болса да қате салдарынан
барлық атқарылған жұмысқа теріс әсер етеді .

Технологиялық операциялардың негізгі мақсаты- неғұрлым аз шығын
жұмсай отырып өсірілетін дақылдардың соғұрлым мол өнімін алу.

Бірақ өсіру технологиясының негізгі мақсатына ұмтылу барысында
табиғи ресурстарды сақтау туралы ұмытуға болмайды: топырақтың
құнарлылығы, оны эрозиялық процестерден қорғау.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуде пайдаланылатын
технологиялық тәсілдер өсірілетін дақылдардың биологиялық
ерекшеліктеріне , сондай-ақ іс-шаралар жүргізілетін аймақтың топырақтық-
климаттық жағдайына бағдарланады.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясы – бұл
дақылдардың биологиялық талаптарын қанағаттандыруға және берілген
сападағы жоғары өнімді алуға бағытталған белгілі бір реттілікпен
орындалатын агротехникалық тәсілдер кешені.

Жасалған технологиялар аз емес; олардың барлығы келесідей
ерекшеліктер мен үрдістерге ие:

1. Жақсы дақылданған, жоғары жемісті топырақта, жердің рельефі мен
конфигурациясы бар, техниканың өнімді жұмысы үшін оңтайлы көкөністерді
өсіру. Жолдар желісінің және дренаж жүйесінің болуы.

2. Негізгі агротехникалық тәсілдерді ( егістіктердің, фенофазалардың,
топырақ және ауа-райы жағдайларының жай-күйі) салыстырмалы түрде
қатаң регламенттеу: топырақты дайындаудың прогрессивті тәсілдері, суару,
тыңайтқыштар, гербицидтер енгізу, зиянкестер мен ауруларға қарсы күрес
тәсілдері; жоғары дозада минералдық тыңайтқыштарды қолдану және тұру
тығыздығының артуы (2-3 рет және одан да көп ), бұл көп жиналған
дақылдардың бір рет жинауын пайдалану кезінде аса маңызды.

3. Машинамен жинауға жарамды жоғары сапалы өнім алуды
қамтамасыз ететін жоғары өнімді сорттарды жасау және пайдалану.

4. Еңбекті механикаландыру және дұрыс ұйымдастыру нәтижесінде қол
жұмыстарының технологияларынан барынша алып тастау үшін алғышарттар
жасау, ыдыстың ескі түрлерін жаңамен ауыстыру, ыдыссыз тасымалдау үшін
ыдыстарды (контейнерлер, мамандандырылған көлік) пайдалану.

5. 1-ші немесе 2-ші фазалық жинауды пайдалану. Бір фазалы тазалауды
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бұршаққа, қызанаққа, қиярға қолданады. Бұршақ, пияз, сәбіз үшін 1-2
фазалық жинауды қолдануға болады.

6. Егін жинау жұмыстарын жүргізу кезеңдері: жинау және тиеу, жеткізу
орнын өңдеу (тазалау, іріктеу, орау, өнімнің бір бөлігін кәдеге жарату).

7. Аз шығындармен және неғұрлым жоғары сапамен 2-3
операцияларды бір уақытта орындауды қамтамасыз ететін құрама
машиналарды пайдалана отырып, қарқынды технологияларға арналған
машиналар кешенін қалыптастыру.

8. Прогрессивті технологиялық тәсілдерді ұтымды ұйымдастыру және
түпкілікті нәтиже бойынша еңбекақы төлеумен үйлестіру.

Қарқынды технологиялар жеке әзірлемелерді емес, осы
технологияларда біріктірілген іс-шаралар кешенін пайдалану кезінде тиімді
болуы мүмкін.

Қарақұмық, тары жəне күріштің маңызы мен биологиялық
ерекшеліктері. Қарақұмық. Құрамында 9% ақуыз, лимон, алма және
қымыздық қышқыл, Е, В1, В2, Р витаминдері бар. Құймақ, тортилла, печенье
пісіруге жарайды. Тамақтануға арналған қарақұмық сабаны сапасына қарай
дәнді дақылдарға жарамды, бірақ мал ауруына әкеледі (қой мен ірі қара
малда жүн жоғалады). Сабанның күлін поташ алу үшін қолданады.

Қарақұмық –жылу сүйгіш өсімдік, тұқымның ең жоғары температурасы
6...8 градус, ал 16 градус 5-ші күні өседі. Көшеттер мен ересек өсімдіктер
үсікті көтермейді. Әсіресе гүлдену кезінде жылуды талап етеді, 13 градустан
төмен және 25 градустан жоғары температурада ол әлсіз дамиды. Оңтайлы
температура 20-25 градус. Қарақұмық – ылғал сүйгіш өсімдік (әсіресе
гүлдену кезеңінде). Өскіндерден бастап бутонизацияға дейін су қажеттілігі
соңында қарағанда аз. Егер гүлдену - пісу кезеңінде жауын-шашын түссе,
онда егін алқаптың басында құрғақшылық болса да жиналады. Өскіндерден
басқа өсу мен дамуының барлық кезеңдері бір мезгілде өтеді, бір-бірімен
қабаттасады және егін жиналғанға дейін жалғасады. Оларға уақытты
шектеуге болмайды, тек фазаның басталуын атап өтуге болады.

Тары.Астық тары тұтас және ұнтақтау түрінде құстар мен шошқалар
үшін құнарлы азық ретінде пайдаланылады ( 1 кг = 0,97 азық.(бірл.), сондай-
ақ уыт дайындау үшін. Астықты қайта өңдеу қалдықтары мал азығына
жіберіледі. Жасыл масса тары шөп үшін жарамды. Өліп қалған күздік және
жаздық дақылдарды қайта себу қажет болған жағдайда сақтандыру мәдениеті
ретінде де пайдаланылады, сондай-ақ шабылған және өрттік егісте, әсіресе
суару кезінде өсіріледі.

Ерте даму кезеңінде тары баяу өсіп, арамшөптермен оңай өшіріледі.
Бөртпе өскін пайда болғаннан кейін 15-25 күннен кейін басталады және 10-15
күн жалғасады. 18-20 градус температурада және ылғалды топырақта ең
үлкен бұта. Шаю фазасы 30-35-ші күні, ал өскіндерден кейінгі 45-50-ші күні
18-20 күнге созылады. Гүлдену 15 градус ең төменгі температурада
сыпырғаннан кейін 3-6 күннен кейін басталады. Метелкада жетілу
жоғарыдан төменге және шеткі ортаға қарай жүреді. Бұл қысқа вегетативтік
кезеңмен ( 60-115 күн ), қысқа мерзімді, өздігінен тозаңданатын жылу сүйгіш
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бұршаққа, қызанаққа, қиярға қолданады. Бұршақ, пияз, сәбіз үшін 1-2
фазалық жинауды қолдануға болады.

6. Егін жинау жұмыстарын жүргізу кезеңдері: жинау және тиеу, жеткізу
орнын өңдеу (тазалау, іріктеу, орау, өнімнің бір бөлігін кәдеге жарату).

7. Аз шығындармен және неғұрлым жоғары сапамен 2-3
операцияларды бір уақытта орындауды қамтамасыз ететін құрама
машиналарды пайдалана отырып, қарқынды технологияларға арналған
машиналар кешенін қалыптастыру.

8. Прогрессивті технологиялық тәсілдерді ұтымды ұйымдастыру және
түпкілікті нәтиже бойынша еңбекақы төлеумен үйлестіру.

Қарқынды технологиялар жеке әзірлемелерді емес, осы
технологияларда біріктірілген іс-шаралар кешенін пайдалану кезінде тиімді
болуы мүмкін.

Қарақұмық, тары жəне күріштің маңызы мен биологиялық
ерекшеліктері. Қарақұмық. Құрамында 9% ақуыз, лимон, алма және
қымыздық қышқыл, Е, В1, В2, Р витаминдері бар. Құймақ, тортилла, печенье
пісіруге жарайды. Тамақтануға арналған қарақұмық сабаны сапасына қарай
дәнді дақылдарға жарамды, бірақ мал ауруына әкеледі (қой мен ірі қара
малда жүн жоғалады). Сабанның күлін поташ алу үшін қолданады.

Қарақұмық –жылу сүйгіш өсімдік, тұқымның ең жоғары температурасы
6...8 градус, ал 16 градус 5-ші күні өседі. Көшеттер мен ересек өсімдіктер
үсікті көтермейді. Әсіресе гүлдену кезінде жылуды талап етеді, 13 градустан
төмен және 25 градустан жоғары температурада ол әлсіз дамиды. Оңтайлы
температура 20-25 градус. Қарақұмық – ылғал сүйгіш өсімдік (әсіресе
гүлдену кезеңінде). Өскіндерден бастап бутонизацияға дейін су қажеттілігі
соңында қарағанда аз. Егер гүлдену - пісу кезеңінде жауын-шашын түссе,
онда егін алқаптың басында құрғақшылық болса да жиналады. Өскіндерден
басқа өсу мен дамуының барлық кезеңдері бір мезгілде өтеді, бір-бірімен
қабаттасады және егін жиналғанға дейін жалғасады. Оларға уақытты
шектеуге болмайды, тек фазаның басталуын атап өтуге болады.

Тары.Астық тары тұтас және ұнтақтау түрінде құстар мен шошқалар
үшін құнарлы азық ретінде пайдаланылады ( 1 кг = 0,97 азық.(бірл.), сондай-
ақ уыт дайындау үшін. Астықты қайта өңдеу қалдықтары мал азығына
жіберіледі. Жасыл масса тары шөп үшін жарамды. Өліп қалған күздік және
жаздық дақылдарды қайта себу қажет болған жағдайда сақтандыру мәдениеті
ретінде де пайдаланылады, сондай-ақ шабылған және өрттік егісте, әсіресе
суару кезінде өсіріледі.

Ерте даму кезеңінде тары баяу өсіп, арамшөптермен оңай өшіріледі.
Бөртпе өскін пайда болғаннан кейін 15-25 күннен кейін басталады және 10-15
күн жалғасады. 18-20 градус температурада және ылғалды топырақта ең
үлкен бұта. Шаю фазасы 30-35-ші күні, ал өскіндерден кейінгі 45-50-ші күні
18-20 күнге созылады. Гүлдену 15 градус ең төменгі температурада
сыпырғаннан кейін 3-6 күннен кейін басталады. Метелкада жетілу
жоғарыдан төменге және шеткі ортаға қарай жүреді. Бұл қысқа вегетативтік
кезеңмен ( 60-115 күн ), қысқа мерзімді, өздігінен тозаңданатын жылу сүйгіш

және ыстық төзімді өсімдік. Тұқымдар 8-10 градусқа дейін өседі. Қашу -2
градусқа дейін төмендемейді. Өсу және жетілу үшін қолайлы температура
18-23 градус. Құрғақшылыққа төзімді, жарық сүйгіш, топыраққа талап
етпейді, тұрақты тамыр жүйесі бейтарап және әлсіз сілтілі топыраққа
артықшылық береді.

Күріш. Күріш жармасында көмірсулар көп, бірақ ақуыз аз, май және
күл бар. Диеталық өнім болып табылады және күріш сорпасы емдік
қасиеттерге ие. Тоқыма, парфюмерлік және медицина өнеркәсібі үшін күріш
крахмалының маңызы зор. Күріш ұрығынан қайнату майы мен Шам өндіру
үшін күріш майы алынады. Күріш сабаны қағаз және картон, жіп және қаптар
жасау үшін, т. б. үйде қолданылатын заттарды ( шляпалар, кәрзеңкелер) өру
үшін қолданылады. Жемдік құндылықтар бойынша ол бидай тұзынан асып
түседі ( 1кг құрамында 22гр. шикі ақуыз және 0,24 азық.бірлік ). Күріш өте
жылу сүйгіш өсімдік, физиологиялық белсенді температурасы 15 градус,
оңтайлы 22...25 градус. Күріштің тамыр жүйесі жақсы дамыған. Оттегінің
жеткілікті түсуі кезінде тұқым белгілі бір ылғалдылыққа дейін ісіп, ұрық
өсуге жылжиды және тұқым қабығын, содан кейін гүл таразысын жыртады.
Нәтижесінде оттегі ұрықтың ішіне кіреді. Бұл жағдайда бүйректің дамуы
тоқтайды және күшейе бастайды, түбіршек қабықтан шыққан кезде түбіршек
өседі бүйрек пен түбірдің өсуі бір мезгілде жалғасады. Оттегіні пайдалана
отырып, түбіршек су мен қоректік заттарды сіңіреді және оларды өсіндінің
жер үсті бөліктеріне тасымалдайды.

Топырақтағы оттегі су басқан кезде аэробты микроорганизмдермен
пайдаланылады, тұқымдар оттегісіз топыраққа түсіп өледі. Өрістен суды
және өскіндерді алып тастау қажет болғанда, күрішті тез арада су басумен
сұйылтылған топыраққа тұқым бітемей немесе маңызды топыраққа себеді.

Күріштің оңтайлы температурада ( 20-26 градус ) – 3-4 жапырақ пайда
болғаннан кейін, 5-6 жапырақ пайда болған кезде ( 18-20 градус ) төмендеген
кезде қалыңдату қабілеті жоғары. Ең төменгі температура 16-18 градус.

Судың қабаттары қалыңдату процесіне де әсер етеді. Бұлыңғыр су
қашу жылдамдығын төмендетеді. Бүйір қашу төменгі түйіндерден құралады,
олар жоғарғы өнімді, күшті тамыр жүйесі, жапырақтары көп және жетілу
мерзімдерінде аз алшақтық бар. Қабықтың қарқындылығы мен өнімділігіне
соңғы қалыңдық байланысты. Күріш өсімдіктері үшін оңтайлы тығыздығы 1
шаршы метрге 500 $ 600 сабағы.

Қуыс дәнділік түрлі кезеңдерде болады (түтікке шығу кезеңінен құюға
дейін), бірақ топырақта ылғалдың жетіспеушілігінен, азоттың артуынан және
ауаның төмен температурасынан ( 14-16 градус) гүлдену кезінде байқалады.
Аяз - 0,5 градус қауіпті, ал -1 күріш үшін зиянды.

Қант қызылшасы. Қант қызылшасының тамырының құрамында
16...20% сахароза бар.

Қант қызылшасын зауыттық өңдеу кезінде қалдықтар – май және сірне
алынады. Сірне спирт, тағамдық ашытқы, сүт және лимон қышқылын
дайындау үшін қолданылады. Ірі қара малға арналған жем - шөп: 100 кг
құрғақ мал азығы 80 азығы бар.бірл., ал қышқыл және жаңа жом – тиісінше
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10 және 8 Жем.бірл.Қант қызылшасын жинау кезінде алынатын қалдықтар
мал азығына жаңа, сүрлем салынған және кептірілген күйінде
пайдаланылады. Қант қызылшасының тамыр жемістері қоректілігі жағынан
жемдік қызылшадан 2,2 есе артық, өйткені құрамында екі артық құрғақ
заттар бар.

Ауыспалы егісте қант қызылшасының агротехникалық маңызы зор,
өйткені топырақты терең өңдеу, тыңайтқыштардың үлкен нормаларын енгізу,
арамшөптер мен зиянкестермен күрес нәтижесінде кейінгі дақылдардың
өнімділігін арттыруға ықпал етеді.

Әлемдік егін шаруашылығында қант қызылшасы айтарлықтай аумақты
алып жатыр – 7,913 млн.га ( ФАО, 1994). Оның егісінің ең үлкен ауданы:
Украинада, Ресейде, Қытайда, Польшада, Францияда, Ұлыбританияда,
Германияда, Италияда; оны Бельгияда, Белоруссияда, Жапонияда,
Венгрияда, Түркияда және Грузияда өсіреді. Еуропалық елдерде қызылша
қанты әлемдегі жалпы жиналымның 80% - ына дейін өндіріледі.

Орталық-қара топырақты экономикалық ауданда, Краснодар және
Ставрополь өлкелерінде, қара топырақты емес аймақта, Батыс Сібірде және
Қиыр Шығыста орналасқан.

Тамыржемістілердің химиялық құрамы: Жетілген тамыржемістерде
орташа есеппен 75% су және 25% құрғақ заттар бар, олардың негізгі бөлігі
(17,5 %) сахароза, ал 7,5 % - "қант емес". Қанттың жалпы санының шамамен
5% ерімейтін заттарға ( клетчатка - 2,5%, пектинді заттар – 2,4%, ақуыздар
мен күл - 0,1%) келеді. Еритін" қантқа " фруктоза, глюкоза ( инвертті қант )
және басқа да азотты заттар (0,8%); азотты заттар (1,1%) және күл (0,6%)
жатады.

Техникалық мағынада қант тек сахароза (құрақ немесе қызылша,
дисахарид қант, с – 12 н-22 О-11) деп аталады. Барлық қалған көмірсулар,
басқа да органикалық және минералды заттар "қантқа"жатады.

Қант қызылшасы өсімдігінің өсуі мен дамуының келесі 8 фазасы бар:
1. тұқымның өсуі
2. шанышқы
3. жапырақтардың бірінші жұбы
4. 2-3 жұп жапырақ
5. 4-5 жұп жапырақ
6. қатарда жапырақтарды жабу
7. қатарлар аралықтарында жапырақтардың жанасуы
8. техникалық жетілудің басталуы
Сондай-ақ, қант қызылшасының өсуін өмірдің бірінші жылында 3

кезеңге бөлуге болады (ұзақтығы шамамен 50 күн).
1. Жапырақтар мен тамыр жүйесі түзіледі, тамыр жемістерінің

қалыңдығы жапырақтың өсуінен (мамыр-маусым) артта қалады.
2. Тамыржемістілер мен жапырақтардың өсуі (шілде – тамыз).
3. Жапырақтар өсуінің баяулауы, қанттың қарқынды жиналуы және

тамыр жемісінің массасының артуы (қыркүйек - қазан).
Әрбір парақтың қуысында тамыр жемісінің басында бүйрек (ұйықтау)
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10 және 8 Жем.бірл.Қант қызылшасын жинау кезінде алынатын қалдықтар
мал азығына жаңа, сүрлем салынған және кептірілген күйінде
пайдаланылады. Қант қызылшасының тамыр жемістері қоректілігі жағынан
жемдік қызылшадан 2,2 есе артық, өйткені құрамында екі артық құрғақ
заттар бар.

Ауыспалы егісте қант қызылшасының агротехникалық маңызы зор,
өйткені топырақты терең өңдеу, тыңайтқыштардың үлкен нормаларын енгізу,
арамшөптер мен зиянкестермен күрес нәтижесінде кейінгі дақылдардың
өнімділігін арттыруға ықпал етеді.

Әлемдік егін шаруашылығында қант қызылшасы айтарлықтай аумақты
алып жатыр – 7,913 млн.га ( ФАО, 1994). Оның егісінің ең үлкен ауданы:
Украинада, Ресейде, Қытайда, Польшада, Францияда, Ұлыбританияда,
Германияда, Италияда; оны Бельгияда, Белоруссияда, Жапонияда,
Венгрияда, Түркияда және Грузияда өсіреді. Еуропалық елдерде қызылша
қанты әлемдегі жалпы жиналымның 80% - ына дейін өндіріледі.

Орталық-қара топырақты экономикалық ауданда, Краснодар және
Ставрополь өлкелерінде, қара топырақты емес аймақта, Батыс Сібірде және
Қиыр Шығыста орналасқан.

Тамыржемістілердің химиялық құрамы: Жетілген тамыржемістерде
орташа есеппен 75% су және 25% құрғақ заттар бар, олардың негізгі бөлігі
(17,5 %) сахароза, ал 7,5 % - "қант емес". Қанттың жалпы санының шамамен
5% ерімейтін заттарға ( клетчатка - 2,5%, пектинді заттар – 2,4%, ақуыздар
мен күл - 0,1%) келеді. Еритін" қантқа " фруктоза, глюкоза ( инвертті қант )
және басқа да азотты заттар (0,8%); азотты заттар (1,1%) және күл (0,6%)
жатады.

Техникалық мағынада қант тек сахароза (құрақ немесе қызылша,
дисахарид қант, с – 12 н-22 О-11) деп аталады. Барлық қалған көмірсулар,
басқа да органикалық және минералды заттар "қантқа"жатады.

Қант қызылшасы өсімдігінің өсуі мен дамуының келесі 8 фазасы бар:
1. тұқымның өсуі
2. шанышқы
3. жапырақтардың бірінші жұбы
4. 2-3 жұп жапырақ
5. 4-5 жұп жапырақ
6. қатарда жапырақтарды жабу
7. қатарлар аралықтарында жапырақтардың жанасуы
8. техникалық жетілудің басталуы
Сондай-ақ, қант қызылшасының өсуін өмірдің бірінші жылында 3

кезеңге бөлуге болады (ұзақтығы шамамен 50 күн).
1. Жапырақтар мен тамыр жүйесі түзіледі, тамыр жемістерінің

қалыңдығы жапырақтың өсуінен (мамыр-маусым) артта қалады.
2. Тамыржемістілер мен жапырақтардың өсуі (шілде – тамыз).
3. Жапырақтар өсуінің баяулауы, қанттың қарқынды жиналуы және

тамыр жемісінің массасының артуы (қыркүйек - қазан).
Әрбір парақтың қуысында тамыр жемісінің басында бүйрек (ұйықтау)

салынады, олардың дамуы үшін температураны 0-ден 8 градусқа дейін
төмендету қажет. Бүйректе гүлдену мен жеміс беруге көшу үшін сапалы
өзгерістер күзде немесе келесі жылдың көктемінде аяқталады. Кейбір
тұқымдарда қалыпты 2 жылдық даму циклынан-тұқым себуден тұқым
жинағанға дейін ауытқу байқалады. Бұл жағдайда жеке өсімдіктерде өмірдің
алғашқы жылында гүлдік пайда болады ( ұйықтайтын бүйректердің дамуы
және гүлді қашу пайда болады). Себебі суық ұзаққа созылған көктемде және
ұзақ жарық күні ерте себу болып табылады. Жемістер аз қант, алмұрт,
шірікке әсер етеді.

Кейбір тамырлар тұқымдық мақсаттар үшін екінші жылға
отырғызылады, керісінше гүлдік қашуды бермейді және тек жапырақтар
(қыңыр) розеткасын қалыптастырады. Ерте жинау кезінде, аналық
тамыржемістердің Күзгі және көктемгі құрғауы, сақтау кезінде жоғары
температура салдарынан температура жоғарылаған кезде пайда болады.
"Қыңыр" 3-ші жылға жеміс бере бастайды. Ботаникалық пісу-тұқымның
пісуі, 2-ші жылдың соңына қарай жүреді. Биологиялық жетілу-вегетативтік
процестің соңына қарай өмірлік процестердің өшуі (суық, түс күнінің
қысқаруы, фаралардың қарқындылығының төмендеуі). Биологиялық жетілу
тән: ескі жапырақтардың өлуі, тамыр жемісінің массасының өсуі, қанттың
жиналуы, шырынның сапасы, су мен күлдің азаюы. Техникалық жетілу-
ұрықтың және ондағы қанттың ең көп салмағы, салмағы мен қанттың ең аз
орташа тәуліктік өсуі. Қант қызылшасының 1-ші жылғы вегетативтік кезеңі
150...170 күнді құрайды.

Тұқым алу үшін бірінші жылы өсірілген тамыржемістілерді қазып,
көктемде жерге отырғызады. Өсіп келе жатқан бүйректерден 1,0...1,5 м
биіктікке жететін түсті қашу дамиды. Гүлдердің жоғарғы бөлігінде,
гүлдердің қуыстарында, топтарда немесе бір-бірімен қалыптасады. Гүлдері
екі жапырақты, бесбұрышты. Тозаңдану екі жақты көмегімен желдің. Ұрық
жанғақ. Ұрықтың жетілу кезінде сарғаяды және көптеген тұқымдық қызылша
2-6 жаңғағынан тұратын, 1 жаңғағынан бір тұқымнан тұратын сопақша
(түйнек) өседі.

Қант қызылшасының 2-ші жылғы өсу кезеңінің ұзақтығы-100$130 күн.
Жемдік репаны (турниепсті) тұқымға өсіру ерекшеліктері. Аналық

тамыр жемістерді тұқым алу үшін 70*35 схемасы бойынша отырғызады,
турниепстің ұзартылған тамырларын ВПГ-4 типті машиналармен отырғызуға
болады. Дөңгелек сорттары соқа немесе культиватор астында отырғызылады
. Отырғызу тереңдігі бастары 2-3 см топырақпен жабылатын болады. Жинау
2 фазалық тәсілмен қолмен немесе орауыштармен жүргізіледі, тұқымдар 25-
30%-да ашық қоңыр болады, ал қабаттардың өздері сары-жасыл болады.
Тұқымға арналған турнепс шілдеде жойылады. Тұқымдықтарды іріктеу және
бастыру астық комбайндарымен жүргізіледі. Тұқымның өнімділігі 1,5 т/га
және одан да көп.

Ешкішөпті өсірудің биологиясы мен технологиясының ерекшеліктері.
Өмірдің алғашқы жылында ешкішөп баяу дамиды, егер өсімдіктің соңында
өсімдік 20 см-ден кем биіктікте болса, 1-ші жылы шабу ұсынылмайды.
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Шығыс ешкішөбі ең ерте, көктемгі жем береді және күзге дейін
шөптерді пайдалануға мүмкіндік береді.

100 кг Жасыл массада 20-21 Жем бар.бірлік, 100 кг шөп 57-58 Жем.ед,
16=25% ақуыз. Бұлшықет =50-70%.

Зауыт мал азығына жаңа күйінде, шөп, пішендеме дайындау, жоғары
белокты концентраттарды дайындау үшін қолданылады.

Өскіндер егуден кейін 8-15 күні пайда болады, күшті және қалың
тамыр жүйесі, массасы бойынша кейде жер үстіндегіден 2-3 есе асып түседі.
Сәтті қыстыру үшін 100-120 күн белсенді өсу қажет, вегетацияның соңында
40-60 см өсуге жетеді. Гүлдену 20-25 күнге созылады. Тұқымдар
гүлденгеннен кейін 30-40 күннен кейін піседі. Көктемгі өсуден тұқымдардың
пісуіне дейін 2,5-3 ай өтеді. Жинау тамыз айында жүргізіледі. Ешкішөп
жарыққа, әсіресе өсудің басында талап етеді және көлеңкеге жол бермейді.
Жабу мәдениетін ерте тазалау керек, ластануға сезімтал. Ешкішөп 5-6
градустан кем емес температурада өседі, оңтайлы температура 10-12 градус.
Ол жоғары суық және аязға төзімді. Көктемгі және күзгі аяздар -3...-5 градус
өсімдіктерге зиян келтірмейді. Орташа ылғал сүйгіш, тамыр жүйесін
қалыптастыру кезінде өмірдің 1 жылында ылғалға сезімтал. Құнарлы, бос
және ылғалды топырақ қолайлы.

Топырақ құнарландырылған, органикалық заттарға бай арамшөптерден
таза және жыртылатын қабаттың жеткілікті тереңдігіне ие болуы тиіс.
Топырақтың реакциясы бейтарап болуы керек. Ең жақсы алғы егіс болып
таза немесе бос емес бу, шабылған (картоп, тамыржемістілер, көкөністер),
сондай-ақ күздік дәнді дақылдар саналады. Топырақ арамшөптерден
тазартылып, беті тегістелуі тиіс. Топырақты өңдеу ылғалды сақтау үшін
тырмалаудан басталады. Арамшөптермен күресте гибридтер қолданылады.
Бұл дақыл құнарлы топыраққа талап етеді, фосфорлы-калий
тыңайтқыштарын қоспай өсіру оның өнімділігін толық іске асыруға
мүмкіндік бермейді, өйткені лақник топырақтан 1 т құрғақ затқа қоректену
элементтерінің көп мөлшерін кг: N-27=35, P2 O5 -2...4, K2 O – 5...11
шығарады.

Тұқымдарды егуге дайындау: Скарификация, дәрілеу, молибден
препараттарымен өңдеу. Ең қолайлы себу мерзімі – ерте көктемгі. Отырғызу
әдісі – жасырын.

Азық үшін қопсытқан кезде ешкі рюсін кәдімгі әдіспен (w = 15 см,
жылдамдығы 1 га жерге 4 млн дәнді тұқым себу) немесе 45 см егу керек,
осылайша қатар аралық өсіру жүргізілуі мүмкін, жылдамдығы 1 га үшін 2
млн тұқым. Шөптің тіректерін қалыңдатуға немесе орналастыруға кезектесіп
кесу және тұқым пайдалану арқылы жол берілмейді.

Екінші және одан кейінгі жылдары калий тыңайтқыштарымен
қоректендіреді. Зерттеудің соңғы 5-10 жылдарында 240-300 кг/га өнім
алынды. Тұқымдар шілденің соңында тамыз айының басында піседі ( өсіп-
өну кезеңі 85-110 күн). Тұқымдарды тікелей комбайнмен жинауда біріктіру
арқылы бұршақтың 90% -100% -ында бастайды. Екі фазалық жинау
комбайнның бірінші өтуі кезінде пісетін тұқымдарды жаюға, ал қалған
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Шығыс ешкішөбі ең ерте, көктемгі жем береді және күзге дейін
шөптерді пайдалануға мүмкіндік береді.

100 кг Жасыл массада 20-21 Жем бар.бірлік, 100 кг шөп 57-58 Жем.ед,
16=25% ақуыз. Бұлшықет =50-70%.

Зауыт мал азығына жаңа күйінде, шөп, пішендеме дайындау, жоғары
белокты концентраттарды дайындау үшін қолданылады.

Өскіндер егуден кейін 8-15 күні пайда болады, күшті және қалың
тамыр жүйесі, массасы бойынша кейде жер үстіндегіден 2-3 есе асып түседі.
Сәтті қыстыру үшін 100-120 күн белсенді өсу қажет, вегетацияның соңында
40-60 см өсуге жетеді. Гүлдену 20-25 күнге созылады. Тұқымдар
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осылайша қатар аралық өсіру жүргізілуі мүмкін, жылдамдығы 1 га үшін 2
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шаруашылығы мен егіншілік арасында тығыз байланыс орнайды: өсімдік
шаруашылығы жануарлар әлемін азықпен қамтамасыз етсе, жануарлар сол
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азықпен түскен өнІмнің 40 % органикалық зат түрінде шығады. Ауыл
шарушылык малдарының адам өмірінде атқаратьш қызметі ете зор. Ол адам
өміріне кажетті азық-түлік, киІм-кешек, дәрі-дәрімекпен қамтамасыз етуде.
Сондыктан алдағы уақытта мал шаруашылығын дамыту үшін еліміздің
экономикалық тұрақтылығын сақтап қалуымыз шарт.

Біздің елімізде мал шаруашылығы «Ұлы қазан» социалистік
революциясына дейін өте төменгі сатыда болды. Шаруашылықтарда ірі кара
малдар, үсақ, төмен өнімді, баяу дамыды. Сиырлардың тірі салмағы 200 ден
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300 кг-ға дейінгі мөлшерде ғана болды, тек арнайы май, ірімшік шығарумен
айналысатын аудандарда ғана сиырлардың тірі салмағы 350-450 кг-ға жетті,
сүт өнімі де төмен керсеткіштерге ие болды, олардың жылдық сүт нормалары
- 800- 900 кг-нан аспады.

Кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі жылдарда мал шаруашылығының
сапалық сипатында елеулі өзгерістер болды. Әрбір бес жылдық сайын мал
шаруашылығын өркендетудің жоспарын белгілеп, оның өнімділігін
арттыруға, сапасын жаксартуға үнемі қамкорлық жасап отырды. Осының
нәтижесінде отандық мал шаруашылығы өркендеп, әр түліктің түқымдық
сапасы жаксарды. Осындай жоғары өнімді малдарды жетілдіріп, тұқым
шығаруда білікті маман кадрлар елеулі үлес қосты [8,9].

Мал организмі тұлғасының кұрылымы. Мал тұлғасынын құрылымы
зандылықтары мен оның тығыз байланысқан функциясын окытатын
ғылымды анатомия деп атаймыз. Организмде болып жаткан тіршілік
үрдістерінің зандылыктары мен функциясын оқытатын ғылымды физиология
деп атайды. Мал организмі құрылымы мен функциясы тығыз байланыскан
және бір-біріне сабақтас. Сондықтан анатомия мен физиологияны бір-бірінен
бөліп карай алмаймыз.

Мал түлғасының құрылымына әр түрлі химиялық элементтер кіреді де
басты 2 топты біріктіреді: органикалык және неорганикалық. Органикалык
қосылыстарға мал тұлғасының көп бөлігін құрайтын: белок, көмірсу және
май жатады. Жануарлар организмі өсімдіктермен салыстырғанда өте ерекше
айырмашылықтармен ерекшеленеді. Олардағы басты ерекшелік -кеңістіктегі
қозғалыс, ұлпада клетчаткалардың болмауы, сонымен катар өсімдіктерге
қарағанда мал организмінде белок мөлшері көп болып келеді, олар клеткада
және барлык ұлпалардағы клетка аралық заттарда түзіледі. Жануарларда
артык заттар - май, ал өсімдіктерде крахмал түрінде жиналады. Ең басты
ерекшелік - зат алмасуында.

Жылқы малы шығу тегі бойынша 4 түрге бөлінеді: есек, жартылай
есек. зебра және жылкының өзі. Осылардың ішінде қолға үйретілгені тек -
жылкы мен есек.

Қойлардың ең көп колға үйретілген түрлері бар малдардың бірі. Қой
малдарын б.э.д. 6-7 мың жыл бұрын қолға үйрету басталды деген көптеген
ғалымдардың пікірі бар. Олардың шығу тегі жабайы қойлар болып
саналатын, казір де кездесетін; муфлон, арқар және арғали. Қазіргі уакытта
бірнеше жылдар бойғы селекциялық жұмыстар нәтижесінде қой малдарының
көптеген тұқымдары шығарылған.

Ешкі ежелден қолға үйретілген үй жануары.
Шошқа - малының қазіргі тұкымдарының арғы тегі болып: европа,

шығыс-азиат және жер орта теңізінің жабайы қабандары болып табылады.
Түйенің екі түрі ажыратылады: екі өркешті - бактрион және бір

өркешті - дромедар.
Адамзат мәдениетінің дамуы жануарларды қолға үйретуде зор роль

атқарады. Адамдар жабайы андарды аулауды, оларды үңгірлер мен
қоршауларда ұстап, қолдан азықтандыруға үйретті, жыртқыштардан қорғап,
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бірнеше жылдар бойғы селекциялық жұмыстар нәтижесінде қой малдарының
көптеген тұқымдары шығарылған.

Ешкі ежелден қолға үйретілген үй жануары.
Шошқа - малының қазіргі тұкымдарының арғы тегі болып: европа,

шығыс-азиат және жер орта теңізінің жабайы қабандары болып табылады.
Түйенің екі түрі ажыратылады: екі өркешті - бактрион және бір

өркешті - дромедар.
Адамзат мәдениетінің дамуы жануарларды қолға үйретуде зор роль

атқарады. Адамдар жабайы андарды аулауды, оларды үңгірлер мен
қоршауларда ұстап, қолдан азықтандыруға үйретті, жыртқыштардан қорғап,

олардан ұрпақ алып өсірді. Бұл қолда мал өсіруге және ұдайы ет өндіруге
әкелді. Кейін келе үй жануарларын адам аңшылықта, жер өндеуге
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Орган–өзара байланысты ұлпалардан құрылған ағзаның бір бөлігі, ол
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өңеш, асқазан, бауыр және ұйқы безі бар жіңішке ішек және артқы өтпен
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Эндокриндік жүйе (ішкі секреция бездерінің жүйесі), онда ерекше
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бөліктері, ұрықтар мен аналық бездер, қалқанша және қалқанша бездері
жатады.

Жүйке жүйесі - ағзадағы барлық процестерді реттейді және үйлестіреді,
ағзаның сыртқы және ішкі ортамен байланысын жүзеге асырады. Ол орталық
және перифериялық бөлімдерден тұрады. Сезімтал жүйке аяқтары тітіркенуді
қабылдайды, нәтижесінде жүйке қозуы (импульстер) пайда болады, олар
тиісті нервтермен ми орталықтарына жетеді. Жүйке орталықтарында алынған
қозуға әр түрлі сипаттағы жауап импульстары пайда болады. Импульстің
әсеріне жауап ретінде бұлшықеттер қысқартумен жауап береді, ал бездер
секреторлық қызметке жауап береді;

Сезімтал органдар жүйесі (анализаторлар) көру, статоакустикалық, иіс
сезгіш, дәмдік анализаторларды қамтиды. Рецепторлардың көмегімен
талдаушылар сыртқы ортаның өзгерістерін қабылдайды және импульстерді
ми орталықтарына жібереді;

Тері жамылғысының жүйесі жануар денесінің сыртқы қабығы болып
табылады және сыртқы ортаның тікелей әсерінде болады. Теріге сыртқы
тітіркенуді қабылдайтын жүйке жүйесінің рецепторлары жатады. Тері
жамылғысының сыртқы орналасуымен оның рецепторлық және қорғаныш
функциялары ғана емес, сонымен қатар сыртқы ортаның жағдайларымен
байланысты бөлу, тыныс алу және кейбір басқа да функциялар да
байланысты.

Ағзалар жүйесі мен аппараттары олардың морфофункциялық
ерекшеліктеріне байланысты үш топқа бөлінеді: соматикалық, висцералдық
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және интегралдаушы. Соматикалық топқа қаңқа, бұлшық ет (қозғалыс
аппаратына біріктірілетін) және тері жамылғысының органдары кіреді. Олар
саба – дененің қабырғаларын құрайды. Висцеральды (спланхникалық) топқа
ас қорыту, тыныс алу және несеп-жыныс аппараттары кіреді. Жиынтығында
олар дененің табиғи қуыстарында орналасқан ішектерді құрайды.
Интергирлеуші жүйелер тобына эндокриндік, жүрек-қан тамырлары және
жүйке жүйелері кіреді. Жүрек-қантамыр жүйесі ағзаның барлық мүшелері
мен ұлпаларына еніп (сирек кездесетін жағдайларды қоспағанда), көлік
функциясын орындайды және барлық жүйелерді біріктіреді. Барлығы арқылы
гуморальды реттеу жүзеге асырылады. Жүйке жүйесі барлық жүйелердің,
соның ішінде қан тамырларының қызметін реттейді және үйлестіреді,
ағзаның үйлесімді тұтастығын және оның қоршаған ортамен сезімтал
ағзалардың көмегімен барабар байланысын қамтамасыз етеді [12].

Қозғалыс аппараты пассивті бөлігі-сүйек жүйесі және белсенді бөлігі-
бұлшықет жүйесі болып бөлінеді. Сол және басқа элементтердің үйлесімді
өзара әрекеттесуі ғана денені кеңістікте ұстап тұруды, сондай-ақ пішіні
бойынша әр түрлі қимылдарды: бүгу және жазу, ішке және сыртқа айналу,
бұрылу, келтіру және т.б. орындауды мүмкін етеді. Қозғалыс аппаратының
барлық органдары жүйке талшықтарымен және қан тамырларымен мол
жабдықталған.

Қаңқа (грек. skeleton-сарқылған, кептірілген) - буындардың көмегімен
өзара қосылған жүйе, сүйектер мен шеміршектер ұсынылған. Скелет
сүйектерінің ең ерекше қасиеті-олардың беріктігі мен қаттылығы, бұл
скелетке жүйе ретінде бірнеше функцияларды орындауға мүмкіндік береді.

Қаңқа - сүйек және шеміршек иінтіректерінен тұратын тірек-қозғалыс
қаңқасы. Бұлшықеттерге әсер ететін бұлшықеттер ағзаны және оның
жекелеген бөліктерін қозғалысқа әкеледі. Қаңқа өмірлік маңызды органдарға
қатысты қорғаныс функцияларын орындайды, атап айтқанда, ол бас және
жұлын миы, кеуде қуысы (жүрек және өкпе) органдары үшін берік қабық
болып табылады.    Қаңқасы-дененің минералды депосы. Минералды
алмасуда сүйек жүйесі орталық орынға ие. Минералды заттар мен
микроэлементтер өмірлік маңызды функцияларды орындайды. Оларсыз
ағзалардың қызметі, қан түзілуі және қанның ұюы, жүйке қозуын жүргізу
және жүйке қозуын бұлшықетке көшіру мүмкін емес.

Сүйек жүйесі ақуыз алмасуында маңызды орын алады. Денедегі
ақуыздың шамамен 20% -ы қаңқада. Қаңқа қан түзетін функцияны
орындайды, себебі сүйектердің ішінде қан жасушаларын - эритроциттер мен
түйіршікті лейкоциттерді шығаратын қызыл сүйек кемігі бар.

Қаңқа- жануардың жасы мен даму дәрежесінің ең дәл көрсеткіші.
Көптеген сүйектер малдарға зоотехникалық өлшеу жүргізу кезінде

тұрақты бағдар болып табылады. Әртүрлі мал сүйектерінің жалпы саны
әртүрлі, айырмашылығы құйрық омыртқаларының және аяқ сүйектерінің
есебінен байқалады (8-кесте).



103
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тұрақты бағдар болып табылады. Әртүрлі мал сүйектерінің жалпы саны
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8 кесте
Әр түрлі а/ш малдарындағы сүйектердің жалпы саны

Малдың
түрі

Бас
сүйегі

Омыртқалар
тірегі Қабырғалар

Кеуде
аяқ-

қолдары

Жамбас
аяқ-

қолдары
Жылқы 32 53-56 18-19 пар 40-42 40-42

Ірі қара мал 32 49-51 13-14 пар 48 46
Қой 32 35-55 12-14 пар 48 46

Шошқа 33 51-58 14-15 пар 82 82

Барлық қаңқа осьтік және перифериялық болып бөлінеді. Осьтік
қаңқаға бас қаңқасы - бас сүйек, дене және құйрық қаңқасы жатады.
Перифериялық қаңқаға кеуде және жамбас аяқтары жатады.

Мойын, дене және құйрықтың қаңқасы омыртқа бағанасынан,
қабырғаларынан және кеуде сүйегінен тұрады. Омыртқалы баған-мойын,
кеуде, бел, сегізкөз және құйрық омыртқаларынан тұрады. Барлық
омыртқалар құрылымына ұқсас, бірақ омыртқа бағанасындағы жағдайға
байланысты ерекшеленеді. Омыртқалар бір-біріне жақын орналасқан сайын,
олар әртүрлі бөлімдерге тиесілі болса да, оларға ұқсастық көп.

Бас қаңқасы - бас сүйегі - миға, иіс, көру және есту органдарына
арналған бөлме. Ол ас қорыту және тыныс алу органдарының бастапқы
бөлімдері орналасқан мұрын және ауыз қуыстары үшін сүйек негізі болып
табылады. Онда орналасқан органдар үшін тірек және қорғау функцияларын
орындайды. Бас сүйегі бу және бусыз сүйектерден жасалған.

Бас сүйектің екі бөлімі бар - ми және бет немесе висцеральды. Олардың
арасындағы шекара шеті бойынша сегменттік жазықтықта өтеді. Бұл екі
бөлімнің салыстырмалы шамасы мидың көлеміне, тіс пен шайнау бұлшық
еттерінің дамуына, жануардың жасы мен өмір сүру жағдайына байланысты.
Жалпы бассүйек төрт қырлы пирамиданы еске түсіреді, мұрын жағына қарай,
және артқы жағына қарай бағытталған кең негіз. Бас сүйегі 6 жұпсыз және 13
жұппен құрылған. Сүйектердің атауы негізінен олардың бас сүйегінің
орналасуын анықтайды.

Бас сүйегінің ми бөліміне мыналар жатады: 1. Желке сүйегі – жұптық
емес; 2. Шыбық сүйек - жұптық емес; 3. Төбеаралық сүйек – жұптық емес; 4.
Торлы сүйек – жұптық емес; 5. Қанат тәрізді сүйек – жұптық;6. Маңдай
сүйегі - жұптық; 7. Самай сүйегі - жұптық; 8. Қара сүйек - жұптық.
Осылайша, бас сүйектің ми бөліміне 4 жұпсыз және 4 жұптық сүйектер
(барлығы 12 сүйек) болады.

Бас сүйектің бет (висцеральды) бөлімінің сүйегіне мыналар жатады: 1.
Мұрын сүйегі - жұптық; 2. Бет сүйегі – жұптық; 3. Жас сүйек-жұптық; 4.
Жоғарғы жақ сүйек – жұптық; 5 кескіш сүйек – жұптық; 6. Көк сүйек –
жұптық; ) төменгі жақ сүйек – жұптық; 8. Дорсальды және 9. Вентральды
мұрын раковиналары - жұптық; 10). Сошник – жұптық емес сүйек; 11).
Тіласты сүйек - жұптық емес; бас сүйектің бет бөлігінің барлығы 20
сүйектен: 2 жұпсыз және 9 жұппен (9*2=18) тұрады.
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Бас сүйек омыртқалы бағанға шүйде самайлық буын арқылы
жалғанады, онда атлант сүйегінің сілтілері мен краниальды буын
шұңқырлары қосылады.

Аяқ-қолдың қаңқасы немесе перифериялық қаңқасы аяқ - қолдың екі
жұбы-кеуде (алдыңғы) және жамбас (артқы). Перифериялық қаңқада екі
жақты симметрия жақсы дамыған, бірақ әрбір аяқтың барлық элементтері
асимметриялы түрде салынған. Аяқтарда екі құрамдас бөлік бөлінеді: кеуде
(иық) және жамбас белдерінің қаңқасы және бос кеуде және жамбас
қолдарының қаңқасы.

Иық белдеуі. Бастапқыда иық белдеуі үш сүйектен тұрды: жауырыны,
коракоидты сүйек және бұғана. Осы уақытқа дейін мұндай иық белдеуі тек
құстарда ғана сақталған. Үй сүтқоректілерінің бір жауырыны бар, қалған
сүйектер азайған. Коракоид сүйегінің рудименті жауырынға өсіп, оған
тұмсық тәрізді өсінді қалыптастырады

Жамбас бөлігі. Үш сүйектен құрылған: мықын, шонданай және шат
сүйектерінен тұрады. Бұл сүйектер бір-бірімен тығыз және жабық тесік пен
жамбас ойығы бар жамбас сүйегін құрайды. Жамбас ұрығы симфиз деп
аталады. Бос қолдың қаңқасында үш буын бар.

Кеудедедегі бірінші буын иық сүйегімен, жамбас қолында - жамбас
сүйегімен ұсынылған. Бірінші буын сүйектері буындардың көмегімен белдік
сүйектерімен қосылады. Кеуде қуысында жауырын-иық буыны, жамбас
буыны қалыптасады.

Екінші буын кеуде қуысында білек сүйектерінен (шынтақ және
сәулелік), жамбас қолдарында - сирақ сүйектерінен (үлкен және кіші Берц)
тұрады. Екінші буын сүйектері бірінші буын сүйектерімен: шынтақ -
алдыңғы аяқта, тізе - артқы аяқта қосылады.

Үшінші буын - алдыңғы және артқы аяқтардың қаңқасын
қалыптастырады

Білек шағын асимметриялы сүйектердің екі қатарынан тұрады -
проксимальды (жоғарғы) және дистальды (төменгі). Алақан мен табан
сүйектерінің саны қандай да бір үй жануарларының саусақтарының санына
байланысты. Алдыңғы және артқы аяқтардағы саусақтардың немесе
фалангалардың сүйектері әр саусақта үшеуден, тек бірінші саусақта екі
фаланга. Бірінші фаланга проксимальды немесе жол сүйегі деп аталады.
Екінші фаланга - орташа немесе веналық сүйек, үшінші фаланга-дистальды.
Жылқыларда, есектерде, қашарларда бұл сүйек тұяқты деп аталады. Мүйізді
мал мен шошқада- тұяқты сүйек.

Алдыңғы және артқы қолдардың арасындағы принципті
айырмашылық-буындардың түзілген бұрыштары қарама-қарсы жаққа
бағытталған. Аяқ-қолдың функциялары-тұру және қозғалу кезінде денені
көтеру және ұстап тұру. Жамбас - бұл қозғалыс, ол кеуде-кеңістіктегі денені
ұстап тұрады.

Маскулатураның жалпы сипаттамасы. Бұлшықет – қозғалыс
аппаратының белсенді бөлігі. Оның көмегімен жануардың қоршаған ортада
қозғалысы және ағзаның жекелеген бөліктері мен оның органдарының
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Бас сүйек омыртқалы бағанға шүйде самайлық буын арқылы
жалғанады, онда атлант сүйегінің сілтілері мен краниальды буын
шұңқырлары қосылады.

Аяқ-қолдың қаңқасы немесе перифериялық қаңқасы аяқ - қолдың екі
жұбы-кеуде (алдыңғы) және жамбас (артқы). Перифериялық қаңқада екі
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(иық) және жамбас белдерінің қаңқасы және бос кеуде және жамбас
қолдарының қаңқасы.

Иық белдеуі. Бастапқыда иық белдеуі үш сүйектен тұрды: жауырыны,
коракоидты сүйек және бұғана. Осы уақытқа дейін мұндай иық белдеуі тек
құстарда ғана сақталған. Үй сүтқоректілерінің бір жауырыны бар, қалған
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Жамбас бөлігі. Үш сүйектен құрылған: мықын, шонданай және шат
сүйектерінен тұрады. Бұл сүйектер бір-бірімен тығыз және жабық тесік пен
жамбас ойығы бар жамбас сүйегін құрайды. Жамбас ұрығы симфиз деп
аталады. Бос қолдың қаңқасында үш буын бар.

Кеудедедегі бірінші буын иық сүйегімен, жамбас қолында - жамбас
сүйегімен ұсынылған. Бірінші буын сүйектері буындардың көмегімен белдік
сүйектерімен қосылады. Кеуде қуысында жауырын-иық буыны, жамбас
буыны қалыптасады.

Екінші буын кеуде қуысында білек сүйектерінен (шынтақ және
сәулелік), жамбас қолдарында - сирақ сүйектерінен (үлкен және кіші Берц)
тұрады. Екінші буын сүйектері бірінші буын сүйектерімен: шынтақ -
алдыңғы аяқта, тізе - артқы аяқта қосылады.

Үшінші буын - алдыңғы және артқы аяқтардың қаңқасын
қалыптастырады

Білек шағын асимметриялы сүйектердің екі қатарынан тұрады -
проксимальды (жоғарғы) және дистальды (төменгі). Алақан мен табан
сүйектерінің саны қандай да бір үй жануарларының саусақтарының санына
байланысты. Алдыңғы және артқы аяқтардағы саусақтардың немесе
фалангалардың сүйектері әр саусақта үшеуден, тек бірінші саусақта екі
фаланга. Бірінші фаланга проксимальды немесе жол сүйегі деп аталады.
Екінші фаланга - орташа немесе веналық сүйек, үшінші фаланга-дистальды.
Жылқыларда, есектерде, қашарларда бұл сүйек тұяқты деп аталады. Мүйізді
мал мен шошқада- тұяқты сүйек.

Алдыңғы және артқы қолдардың арасындағы принципті
айырмашылық-буындардың түзілген бұрыштары қарама-қарсы жаққа
бағытталған. Аяқ-қолдың функциялары-тұру және қозғалу кезінде денені
көтеру және ұстап тұру. Жамбас - бұл қозғалыс, ол кеуде-кеңістіктегі денені
ұстап тұрады.

Маскулатураның жалпы сипаттамасы. Бұлшықет – қозғалыс
аппаратының белсенді бөлігі. Оның көмегімен жануардың қоршаған ортада
қозғалысы және ағзаның жекелеген бөліктері мен оның органдарының

әртүрлі қозғалысы (бас, мойын, тыныс алу және шайнау, жүрек соғу және
т.б.) жүзеге асырылады. Қозғалыс функциясының сипатына, шығу тегі мен
иннервациясына байланысты бұлшықет соматикалық және висцеральды
болып бөлінеді.

Соматикалық бұлшықет көлденең-жолақты бұлшықет тінінен
жасалған; перифериялық (соматикалық) жүйке жүйесі арқылы
иннервацияланады. Соматикалық бұлшықеттердің негізгі массасы қаңқа
бұлшықеттерін құрайды, сондай-ақ тері астындағы бұлшықет түрінде тері
астында кездеседі, диафрагма қалыптастырады, Көмейде, жұтқыншақта,
ортаңғы құлақта, сыртқы жыныс органдарында бар, көз алмасының
қозғалуына әкеледі. Қаңқа бұлшық етінің үлесіне мүйізді малдың дене
салмағының 30-37%, жылқының 35-38%, шошқаның 30-35% келеді.

Висцеральды бұлшықет негізінен тегіс бұлшықет тінінен құрылған,
еріксіз, вегетативті жүйке жүйесімен иннервацияланады. Ішкі ағзалардың
бұлшықет қабығын немесе жеке бумаларды құрайды және дене салмағының
шамамен 8% құрайды.

Қаңқа бұлшықеті жеке бұлшықет мүшелерінен тұрады. Тұяқты
жануарларда 500-ден астам (250 жұптық және бірнеше жұптық емес) бар.
Бұлшықеттердің тітіркенуі, қысқаруы және серпімділігі бар. Жүйке
импульсінің әсерінен бұлшықеттер тітіркенеді және азаяды. Босаңсыған
күйде олар серпімділігін сақтайды. Скелеттік бұлшықеттер тез, жігерлі, бірақ
қысқа уақытқа қысқартылады. Қысқартудың бұл түрі тетаника деп аталады.
Келесі толқындар қысқартулар шаршауға әкеледі. Бірақ тыныштық
жағдайында бұлшықеттер кернеу-тонуста болады. Бұлшықет жүйке
жүйесімен тығыз байланысты. Ол филогенезде де, онтогенезде де бұлшықет
тінінің пайда болған сәтінен бастап орнатылады. Бұл байланыстың үзілуі
бұлшықеттің жұмыс істеуін тоқтатуға әкеледі.[9,11,13].

Қаңқадағы бұлшықеттердің орналасуында жалпы заңдылықтар бар.
Бұлшықеттер скелетке қозғалыс иінтіректері мен тіректер жүйесі ретінде
әрекет етеді және қозғалмалы қосылған бөліктерге ғана бекітіледі.

Бұлшықеттер сүйекке сүйенетін рөл атқару үшін екі ұшында да
сүйектерге жалғанады. Сирек жағдайларда, бұлшықеттер қаңқаға тек бір
ұшымен бекітілген (бастың мимикалық бұлшықеттері мен іш
қабырғаларының бұлшықеттері) немесе сүйектерде мүлдем бекітілмеген
(еріндер мен көздердің дөңгелек бұлшықеттері, тері астындағы
бұлшықеттер). Бұл жағдайда бұлшықеттер өздерінің ұштарымен емес, бүкіл
бетімен әрекет етеді.

Асқорыту жүйесі. Өмірлік процестердің негізінде метаболизм жатыр,
ол тек ас қорыту аппаратының көмегімен ағзаға қоректік заттардың үнемі
түсуі арқылы жасалады. Ол бөлшектелген тағамдық заттардың қозғалысын,
механикалық және химиялық өңдеуді, сіңуін және қорытылмаған қатты
қалдықтарды итеруді жүзеге асырады. Асқорыту жүйесі төрт бөлімге
бөлінеді: бас , алдыңғы, орта және артқы ішек.

Бас бөлімі немесе жұтқыншақ бастың бет бөлігінде орналасады. Оның
көмегімен тамақ пен суды сыртқы ортадан алу, алдын ала механикалық және
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бастапқы химиялық өңдеу, тағамдық команы қалыптастыру және оны
алдыңғы ішекке көшіру жүзеге асырылады.

Алдыңғы ішек немесе өңеш-асқазан бөлімі мойыннан басталады, бүкіл
емшек қуысы арқылы созылып, іш қуысында аяқталады. Өңеш пен
асқазаннан тұрады. Онда ақуыздарды қорытудың бастапқы кезеңдері және су
мен кейбір еритін тұздардың сіңуі бар.

Орташа ішекте ішек (он екі елі, арық және мықын ішектері) және он екі
елі ішекке байланысты тоқылған бездер (бауыр және ұйқы безі) бар.
Олардың барлығы іш қуысында жатыр. Орташа ішекте барлық қоректік
заттардың сіңуінің ең қарқынды процестері бар.

Артқы ішек немесе ішектің қалың бөлігі соқыр, тоқ және тік ішектен
тұрады. Олар іш қуысында жатыр, ал тік ішек жамбас қуысына кіреді және
артқы тесік – анус арқылы ашылады.

Ауыз қуысы – еріннің арасындағы ауыз қуысынан басталады және
жұтқыншақтың кіруімен аяқталады. Ауыз негізінен жоғарғы жақ, төменгі,
кескіш, таңдай және қанат тәрізді сүйектерден, қатты және жұмсақ
таңдайдан, ұрттан тұрады. Алдыңғы жақтан ауыз қуысы жоғарғы және
төменгі еріндермен қоршалып тұрады. Олардың қосылған жерін ауыз
бұрышы дейді. Ауыз қуысының алдыңғы тесігін ауыз саңылауы, ал, артқы
тесігін (жұтқыншаққа өтетін)-есін деп атайды. Еріндер мен тістердің
арасындағы жіңішке саңылауды ауыз қуысы кіреберісі, ал тістерден
кейінгісін ауыздың меншікті қуысы дейді.

Ерін – бұл тері-ет қатпарлары, олардың екеуі: жоғарғы және төменгі,
ауыз қуысына апаратын ауыз қуысын шектейді. Еріннің қосылған жерінде
ауыздың бұрышы пайда болады. Олардың арасында айналмалы ауыз
бұлшықеті және ерінге кіретін бұлшықеттер-көтергіштер, еріннің қозғалуын
қамтамасыз ететін еріннің төмен түсіргіш-бұлшық еттері орналасқан. Ірі қара
малдың жоғарғы ерні мен мұрынның алдыңғы бөлігінде мұрын айнасы
орналасқан. Шошқаның жоғарғы ернінде және мұрынның алдыңғы бөлігінде
босаңсыған.

Қызыл иек-қатпарлы қабатсыз тегіс көп қабатты эпителиймен тығыз
шырышты қабық. Ірі қара малдың жоғарғы жағында кескіш тістері жоқ.
Олардың функциясын қызыл иектің туындысы болып табылатын тіс
пластинасы атқарады.

Бет – ауыз қуысының бүйір қабырғаларын құрайды. Сыртқы жағы тері,
кіре беріс жағынан – көп қабатты тегіс эпителийлі шырышты қабықпен
жабылған. Тері мен шырышты қабықтың арасында дәнекер тінінің
қабатымен май тінінің жиналуынан щек бұлшықеттері мен май денесі бар.
Шырышты қабықтың бетінде ұсақ бездердің көптеген сағалары ашылады.

Тістер – өте қатты мүшелер, жоғарғы және төменгі жақ
альвеолаларында орналасады. Тістер жануарлардың жасына байланысты сүт
және тұрақты тістер, қызметіне және пішініне қарай- күрек, сойдақ, кіші азу
және үлкен азу тістері, ал құрылысына қарай қысқасауытты және
ұзынсауытты тістер болып бөлінеді.

Ірі қара малы мен жылқының төменгі түбірлік тістері тілдің жоғарғы
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бастапқы химиялық өңдеу, тағамдық команы қалыптастыру және оны
алдыңғы ішекке көшіру жүзеге асырылады.

Алдыңғы ішек немесе өңеш-асқазан бөлімі мойыннан басталады, бүкіл
емшек қуысы арқылы созылып, іш қуысында аяқталады. Өңеш пен
асқазаннан тұрады. Онда ақуыздарды қорытудың бастапқы кезеңдері және су
мен кейбір еритін тұздардың сіңуі бар.

Орташа ішекте ішек (он екі елі, арық және мықын ішектері) және он екі
елі ішекке байланысты тоқылған бездер (бауыр және ұйқы безі) бар.
Олардың барлығы іш қуысында жатыр. Орташа ішекте барлық қоректік
заттардың сіңуінің ең қарқынды процестері бар.

Артқы ішек немесе ішектің қалың бөлігі соқыр, тоқ және тік ішектен
тұрады. Олар іш қуысында жатыр, ал тік ішек жамбас қуысына кіреді және
артқы тесік – анус арқылы ашылады.

Ауыз қуысы – еріннің арасындағы ауыз қуысынан басталады және
жұтқыншақтың кіруімен аяқталады. Ауыз негізінен жоғарғы жақ, төменгі,
кескіш, таңдай және қанат тәрізді сүйектерден, қатты және жұмсақ
таңдайдан, ұрттан тұрады. Алдыңғы жақтан ауыз қуысы жоғарғы және
төменгі еріндермен қоршалып тұрады. Олардың қосылған жерін ауыз
бұрышы дейді. Ауыз қуысының алдыңғы тесігін ауыз саңылауы, ал, артқы
тесігін (жұтқыншаққа өтетін)-есін деп атайды. Еріндер мен тістердің
арасындағы жіңішке саңылауды ауыз қуысы кіреберісі, ал тістерден
кейінгісін ауыздың меншікті қуысы дейді.

Ерін – бұл тері-ет қатпарлары, олардың екеуі: жоғарғы және төменгі,
ауыз қуысына апаратын ауыз қуысын шектейді. Еріннің қосылған жерінде
ауыздың бұрышы пайда болады. Олардың арасында айналмалы ауыз
бұлшықеті және ерінге кіретін бұлшықеттер-көтергіштер, еріннің қозғалуын
қамтамасыз ететін еріннің төмен түсіргіш-бұлшық еттері орналасқан. Ірі қара
малдың жоғарғы ерні мен мұрынның алдыңғы бөлігінде мұрын айнасы
орналасқан. Шошқаның жоғарғы ернінде және мұрынның алдыңғы бөлігінде
босаңсыған.

Қызыл иек-қатпарлы қабатсыз тегіс көп қабатты эпителиймен тығыз
шырышты қабық. Ірі қара малдың жоғарғы жағында кескіш тістері жоқ.
Олардың функциясын қызыл иектің туындысы болып табылатын тіс
пластинасы атқарады.

Бет – ауыз қуысының бүйір қабырғаларын құрайды. Сыртқы жағы тері,
кіре беріс жағынан – көп қабатты тегіс эпителийлі шырышты қабықпен
жабылған. Тері мен шырышты қабықтың арасында дәнекер тінінің
қабатымен май тінінің жиналуынан щек бұлшықеттері мен май денесі бар.
Шырышты қабықтың бетінде ұсақ бездердің көптеген сағалары ашылады.

Тістер – өте қатты мүшелер, жоғарғы және төменгі жақ
альвеолаларында орналасады. Тістер жануарлардың жасына байланысты сүт
және тұрақты тістер, қызметіне және пішініне қарай- күрек, сойдақ, кіші азу
және үлкен азу тістері, ал құрылысына қарай қысқасауытты және
ұзынсауытты тістер болып бөлінеді.

Ірі қара малы мен жылқының төменгі түбірлік тістері тілдің жоғарғы

жағына қарай жылжиды, олардың шайнау беті шымшу алдындағы жағына
шабылған, ал тістің үшкірленген шеттері тілге қараған. Жоғарғы тістер
төменгі тістерден әлдеқайда үлкен. Мүйізді малдың кескіштері қысқа тістер,
ал қалған тістері ұзынсауытты тістер болып табылады. Жылқының барлық
тістері ұзын.

Тіл – шырышты қабықпен жабылған бұлшықет органы жемді,
сұйықтықты, олардың дәмдік талдауын жылжыту үшін қызмет етеді. Тіл
дыбыстық сигналдарды қалыптастыруға қатысады. Ауыз қуысын толтырады.
Ауыз қуысы бездеріне ерін мен ұрт бездерімен қатар, шықшыт, төменгі жақ,
тіл асты бездері жатады.

Шықшыт безі- сыртқы есту тесігінің астында, төменгі жақ пен бірінші
мойын омыртқасының арасында орналасады. Шықшыт безінің өзегі ауыз
қуысына 3-5 жоғарғы азу тесіктері аймағында ашылады.

Төменгі жақ безі- төменгі жақтың астында орналасады.
Тіл асты безі- ауыз қуысының түбінде тіл мен қызыл иек арасында

орналасады. Ол екі бөліктен тұрады: алдыңғы- көпөзекті, артқы- бірөзекті.
Бірөзекті бөлімі жылқыда болмайды.

Жұтқыншақ- конус тәрізді қуысты мүше, ауыз қуысын өңешпен, ал
мұрын қуысын көмеймен қосады. Жұтқыншақта жеті тесік бар: мұрынның
екі каудальді тесігі- хоаналар, ауыздың каудальді тесігі- есін, жұтқыншақтың
бүйірінде- жұп есту түтігінің тесіктері, өңеш тесігі және көмекей тесігі.

Жұтқыншақ екі бөлімнен тұрады: ас қорыту және тыныс алу. Кілегейлі
қабығы ас қорыту бөлімінде көпқабатты жалпақ эпителиймен, ал тыныс алу
бөлімінде тербелмелі эпителиймен қапталады. Кілегейлі қабығында
жұтқыншақ бездері және лимфа фоллиулалары орналасады.

Өңеш – қабырғасының қалыңдығы әртүрлі қуыс, бұлшықет түтігі
болып табылады; ол тамақты жұтқыншақтан асқазанға өткізеді. Өңеште
мойын, кеуде және өте қысқа іш бөлігі бар. Жұтқыншақтан шыққаннан кейін
өңеш алдымен көмей мен кеңірдектен ұзына бойы орналасады. Өңештің
кілегейлі қабаты қыртыс түзеп, көпқабатты жалпақ эпителиймен қапталады.
Мұнда қан тамырлары, жүйкелер мен бездер орналасады.

Бұлшық ет қабығы, негізінде, екі қабаттан тұрады, ішкісі- сақиналы,
сыртқысы- ұзына бойлы.

Сыртынан өңештің мойын бөлігі адвентациямен, ал көкірек және
құрсақ бөлігі - сірі қабығымен қапталған.

Шошқа мен жылқыда өңештің кілегейлі қабығында бездер мойын
бөлігінде ғана болады. Бұлшық ет қабығы көлденең жолақты ет тінінен,
құрсақ бөлігінде біріңғай салалы ет тінінен түзілген.

Күйіс қайыратын жануарларда өңеш бездері мойын бөлігінде болады.
Бұлшық ет қабығы түгел көлденең жолақты ет тінінен тұрады.

Қарын- ас қорыту жүйесінің ең кеңейген бөлімі.
Камералар санына байланысты, қарындар бір камералы (шошқа,

жылқы) және көп камералы (күйіс қайыратындар) болады. Кілегейлі
қабығына қарай қарындар келесі типтерге бөлінеді: аралас(өңеш- ішекті)-
шошқада, күйіс қайыратындарда, жылқыда; безді (ішекті)- итте.
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Біркамералы қарындарда кардиальді (өңеш кірген жерінде), фундальді
(қарыннның түбі немесе денесі), және пилоркиалық (шығаберісті) бөлімдері
болады. Қарынның дөңес келген жерін үлкен иіні, ал ойыс келген жерін кіші
иіні деп атайды.

Қарынның кілегейлі қабығында әртүрлі бездер жатады. Олар
кардиальді, фундальді және пилорикалық бездер деп аталады.

Шошқа мен жылқының қарындары бір камералы аралас типке жатады.
Кардиальді бөліміндегі кілегейлі қабығында бездері болмайды,

сондықтан бұл бөлім көпқабатты жалпақ эпителиймен қапталып тұрады.
Шошқада кардиальді бөлімінде дивертукаласы, жылқыда соқыр қабы
болады.  Жылқыда қарынға өңеш кірген жерінде кардиальді сфинктері
(қысушы бұлшық еті) орналасады.

Ірі қара мал мен қойдың қарыны көп камералы, аралас типке жатады.
Оның камералары мес қарын, жұмыршақ қарын, жалбыршақ қарын және
ұлтабар деп аталады.

Мес қарын- қарынның ең үлкен камерасы, құрсақ қуысының сол жақ
бөлігінде орналасады. Мес қарын оң жақ және сол жақ науаларымен
дорсальді және вентральді қаптарға бөлінеді. Өңеш кірген жерін мес
қарынның кіреберісі дейді. Осы жерден ұлтабарға дейін өңеш науасы өтеді.
Мес қарынның кілегейлі қабығы көпқабатты жалпақ эпителиймен қапталған,
безсіз. Оның бетінде көптеген емізіктер орналасады.Бұлшық ет қабығы екі
қабат біріңғай салалы ет талшықтарынан түзілген. Сір қабығы үлкен
шарбыға айналады.

Сурет 1. шошқаның асқазаны
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Біркамералы қарындарда кардиальді (өңеш кірген жерінде), фундальді
(қарыннның түбі немесе денесі), және пилоркиалық (шығаберісті) бөлімдері
болады. Қарынның дөңес келген жерін үлкен иіні, ал ойыс келген жерін кіші
иіні деп атайды.

Қарынның кілегейлі қабығында әртүрлі бездер жатады. Олар
кардиальді, фундальді және пилорикалық бездер деп аталады.

Шошқа мен жылқының қарындары бір камералы аралас типке жатады.
Кардиальді бөліміндегі кілегейлі қабығында бездері болмайды,

сондықтан бұл бөлім көпқабатты жалпақ эпителиймен қапталып тұрады.
Шошқада кардиальді бөлімінде дивертукаласы, жылқыда соқыр қабы
болады.  Жылқыда қарынға өңеш кірген жерінде кардиальді сфинктері
(қысушы бұлшық еті) орналасады.

Ірі қара мал мен қойдың қарыны көп камералы, аралас типке жатады.
Оның камералары мес қарын, жұмыршақ қарын, жалбыршақ қарын және
ұлтабар деп аталады.

Мес қарын- қарынның ең үлкен камерасы, құрсақ қуысының сол жақ
бөлігінде орналасады. Мес қарын оң жақ және сол жақ науаларымен
дорсальді және вентральді қаптарға бөлінеді. Өңеш кірген жерін мес
қарынның кіреберісі дейді. Осы жерден ұлтабарға дейін өңеш науасы өтеді.
Мес қарынның кілегейлі қабығы көпқабатты жалпақ эпителиймен қапталған,
безсіз. Оның бетінде көптеген емізіктер орналасады.Бұлшық ет қабығы екі
қабат біріңғай салалы ет талшықтарынан түзілген. Сір қабығы үлкен
шарбыға айналады.

Сурет 1. шошқаның асқазаны

1 – асқазанның кіші бұрылысы; 2 – үлкен бұрылысы; 3 – өңеш; 4 –
асқазанның түбі; 4' – асқазанның дивертикуласы; 5 –фундальді бөлігі; 6 –
пилориялық бездердің аймағы; 7 –бұрамы; 8 – кардиальды бөлік; 9 – кіші

иіні; 10 – үлкен иіні; 18-он екі елі ішек.

Жылқының асқазаны салыстырмалы түрде шағын, сыйымдылығы 6-15
л, өңеш-ішек типті (сурет 2). Онда шошқаның асқазанында бірдей бөліктері
бар. Рас, кардиалды бөлігінде шұңқыр тәрізді кеңейту жоқ. Оның орнына
асқазан қабырғасында өңештің асқазанға кіруін қамтитын қуатты бұлшықет
кардиалды сфинктер қалыптасады. Асқазан неғұрлым көп болса, сфинктердің
бұлшықет ілмегі құсуға жол бермей, өңеш тесігін қысады. Асқазанның
кардиальды бөлігінде үлкен тоқырау бар – асқазанның сол жақ жағын алатын
және өңеш тәрізді шырышты қабығы бар соқыр қап. Ол ішектің шырышты
түрінен бүктелген және жеңіл түспен күрт бөлінеді. Асқазан толығымен сол
жақ қабырғада орналасқан.

Сурет.2. Жылқы асқазанының каудальді беті
1 – өңеш; 3 – асқазанның соқыр қабы; 4 – фундальді бөлігі;

5 – асқазанның пилориялық бөлігі; 5' – ауыз алдындағы бөлігі;
6 – асқазанның кіші иіні; 7 – асқазанның үлкен иіні;

10 – асқазанның аузы; 11 – он екі елі ішектің краниальды бөлігі;
12- кіші май қабаты.
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Көп камералы асқазан мынадай бөлімдерден тұрады: мес қарын,
жұмыршақ қарын, қырыққабат, ұлтабар (сурет 3,4). Мес қарын, жұмыршақ
және қырыққабат алдыңғы қарындар деп аталады. Оларда ас қорыту
шырынын шығаратын бездер жоқ. Кілегейлі қабаты жалпақ көпқабатты
мүйізді эпителиймен жабылған.

Мес қарын- ересек ірі қара малда 100-120 л азық сыйдыра алады және
іш қуысының сол жақ жартысын диафрагмадан жамбас қуысына кіргенге
дейін алады. Мес қарынның сол жақ беті іш қуысының қабырғасына
жанасады және оны қабырға деп атайды, оң жағы висцеральды, ол іш
қуысының басқа ішкі органдарымен жанасады.

Жұмыршақ –шар тәрізді пішінді, семсер тәрізді шеміршегінің
аймағында орналасады. Оның кілегейлі қабығы көпқабатты жалпақ
эпителиймен қапталады, безсіз және мұнда 4-6 бұрышты ұялар болады.

Жалбыршақ – оның атауы қабырғалардың ішкі бетінің рельефіне
сәйкес келеді: онда шырышты қабықтың жапырақтар түріндегі қыртыстары
орналасқан. Төрт өлшемдегі жапырақтары бар: үлкен, ірі қара малдарда 22-
24, ұсақ күйіс қайыратын малдарда 20-22; орташа, үлкен, шағын - орта және
ең кіші. Жапырақшалардың беті жіңішке эпителийі бар қысқа емізіктермен
жабылған.

Ұлтабар – оң жақта орналасады. Ересек жануарларда ұлтабар камерасы
өлшеміне қарай- екінші, ал жаңа туғандарда ең үлкені. Мұның үлкен және
кіші иіні болады. Шырышты қабығы жұмсақ, нәзік, бір қабатты цилиндрлік
темір эпителиймен жабылған. Бүктемелердің бетінде асқазан бездерінің
сағалары ашылатын көптеген шұңқырлар бар [35].

Сурет 3-4. Ірі қара малдың сол жəне оң жағында көп камералы
асқазаны:

сол жағынан 1 –мес қарынның дорсалды жағы; 2 – мес қарынның вентралды
жағы; 3 –жұмыршақ қарын; 4 – өңеш; 5 –ұлтабар ; 6 – сол бойлық жағы; 7 –

мес қарынның каудальды жағы; 8 –жалбыршақ қарын; 9 –қарынның
краниальды жағы; 10 – дорсалды көлденең жағы; 11 – вентралды көлденең

жағы; 12 – мес қарынның алдыңғы бөлімі; 13 – қарынның вентрокраниальды
қабы; 14 – қарынның дорсалды жағының қабы; 15-вентрокаудальды соқыр

қап.
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Көп камералы асқазан мынадай бөлімдерден тұрады: мес қарын,
жұмыршақ қарын, қырыққабат, ұлтабар (сурет 3,4). Мес қарын, жұмыршақ
және қырыққабат алдыңғы қарындар деп аталады. Оларда ас қорыту
шырынын шығаратын бездер жоқ. Кілегейлі қабаты жалпақ көпқабатты
мүйізді эпителиймен жабылған.

Мес қарын- ересек ірі қара малда 100-120 л азық сыйдыра алады және
іш қуысының сол жақ жартысын диафрагмадан жамбас қуысына кіргенге
дейін алады. Мес қарынның сол жақ беті іш қуысының қабырғасына
жанасады және оны қабырға деп атайды, оң жағы висцеральды, ол іш
қуысының басқа ішкі органдарымен жанасады.

Жұмыршақ –шар тәрізді пішінді, семсер тәрізді шеміршегінің
аймағында орналасады. Оның кілегейлі қабығы көпқабатты жалпақ
эпителиймен қапталады, безсіз және мұнда 4-6 бұрышты ұялар болады.

Жалбыршақ – оның атауы қабырғалардың ішкі бетінің рельефіне
сәйкес келеді: онда шырышты қабықтың жапырақтар түріндегі қыртыстары
орналасқан. Төрт өлшемдегі жапырақтары бар: үлкен, ірі қара малдарда 22-
24, ұсақ күйіс қайыратын малдарда 20-22; орташа, үлкен, шағын - орта және
ең кіші. Жапырақшалардың беті жіңішке эпителийі бар қысқа емізіктермен
жабылған.

Ұлтабар – оң жақта орналасады. Ересек жануарларда ұлтабар камерасы
өлшеміне қарай- екінші, ал жаңа туғандарда ең үлкені. Мұның үлкен және
кіші иіні болады. Шырышты қабығы жұмсақ, нәзік, бір қабатты цилиндрлік
темір эпителиймен жабылған. Бүктемелердің бетінде асқазан бездерінің
сағалары ашылатын көптеген шұңқырлар бар [35].

Сурет 3-4. Ірі қара малдың сол жəне оң жағында көп камералы
асқазаны:

сол жағынан 1 –мес қарынның дорсалды жағы; 2 – мес қарынның вентралды
жағы; 3 –жұмыршақ қарын; 4 – өңеш; 5 –ұлтабар ; 6 – сол бойлық жағы; 7 –

мес қарынның каудальды жағы; 8 –жалбыршақ қарын; 9 –қарынның
краниальды жағы; 10 – дорсалды көлденең жағы; 11 – вентралды көлденең

жағы; 12 – мес қарынның алдыңғы бөлімі; 13 – қарынның вентрокраниальды
қабы; 14 – қарынның дорсалды жағының қабы; 15-вентрокаудальды соқыр

қап.

Жіңішке ішек (ішектің орта бөлігі) – ұзындығы үлкен (ірі қара мал мен
жылқыда 40 м-ден астам және шошқада 20 м-ден астам) және он екі елі
ішекке байланысты он екі елі, арық, мықын ішектерінен және қатып қалған
бездерден тұрады: бауыр мен ұйқы безі. Ішектің диаметрі салыстырмалы
түрде кішкентай. Аш ішекте ас қорыту және сіңіру процестері белсенді
болады.

Ірі қара малдың он екі елі ішегінің ұзындығы 90-120 см, орташа малда-
5-7 см және ұсақ малда- 2-3 см. Негізінен оң жақ қабырғада орналасқан және
бел аймағына сәл ғана кіреді. Ұлтабардан бастап, ол алға қарай бауырға
барады. Оң жақ қабырғадағы бауыр қақпасының жанында 5-тәрізді иілу
жасайды, оң бүйрекке жетеді, осыдан мықын сүйегіне дейін жіберіледі, содан
кейін солға және алға қарай бұрылады және өткір шекараларсыз аш ішекке
өтеді.

Шошқаның ішегінің ұзындығы 40-80 см, оң жақ қабырға астында және
бел аймағында жатыр. Артқа қарай, мықын сүйегіне жетпей, оң бүйректің
айналасында бұрылыс жасайды және бауырға оралады, онда арық ішекке
өтеді. Өт жолы он екі елі ішектің басында ашылады. Жылқыда ұзындығы 1 м,
оң жақ қабырға мен бел аймағында жатыр.

Жіңішке ішек - ең ұзын және тар ішек. Ірі қара малда ұзындығы 37-39
м, қойда ұзындығы – 25 м болады.

Мықын ішегі - қысқа, ол оң жақ мықын аймағында жатыр. Ауыл
шаруашылығы жануарларының мықын ішегі ұзындығы 50 см-ге жуық.
Соңғы аш ішектен басталады, соқыр және тоқ ішектің шекарасында қалың
ішекке құйылғанда аяқталады.

Бауыр - ағзаның ең ірі қатырылған темірі, әсіресе эмбриондық кезеңде,
ол қан түзетін орган болып табылады және құрсақ қуысының көп бөлігін
алады. Бауыр функциялары әртүрлі. Асқорыту темірі ретінде, ол майларды
эмульгациялайтын өт шығарады, май қышқылдарын жуады, ұйқы безі
ферменттерінің әсерін күшейтеді. Бауыр асқазан-ішек жолынан қанға түсетін
экзогенді және эндогенді токсиндерді, соның ішінде ақуыз метаболизмінің
улы өнімдерін, оларды несепнәрге айналдыра отырып, зиянсыздандыра
отырып, кедергі функциясын орындайды. Жалпы алғанда, ағзадағы бауыр
500-ден астам функцияларды орындайды.

Ірі қара малдың бауыры көлемді, қоңыр-қызыл түсті, үлестерге (оң
және сол) әлсіз бөлінген. Онда диафрагмаға жақын орналасқан дөңес
диафрагмалық бет және ішкі жағына қараған иілген – висцеральды бет бар.
Висцеральды беттің ортасында дерлік бауыр қақпасы бар. Бауыр қақпасының
аймағында бауыр артериясы, қақпа вена, нервтер, бауыр ағыны және лимфа
тамырлары бар. Мұнда лимфа түйіндері бар. Бауырдың висцеральды бетінде
жылқы мен түйеден басқаларында өт қабы мен бауыр қақпасы орналасады.
Оң жақ бөлігінде өт қабы мен жұмыр  байламының арасындағы бөлігін
шаршы бөлігі, бауыр қақпасынан жоғары орналасқан бөлігін құйрықты бөлік
деп атайды. [10,11,12].

Бауыр оң жақ қабырға астында орналасқан, оң жағынан 2-3-ші бел
омыртқасына дейін, ал сол жағынан төске дейін жетеді. Диафрагма, бүйрек,
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он екі елі ішекке бауыр байланысқан.
Шошқаның бауыры қара малға қарағанда (2,5% - ға дейін) сарғыш

түсті. Оң және сол бөліктер бір-бірінен терең ойықпен бөлінген. Жылқының
сол жақ үлесі сол жақтағы латеральды және сол жақтағы мыс үлестеріне
кесілген. Жылқыда өт қабы жоқ. Өт бауыр арқылы он екі елі ішекке түседі.

Ұйқы безі – сыртқы және ішкі екі секрециясы бар бездерге жатады.
Сыртқы секреция темірі ретінде ол трипсин, хемотрипсин,
карбоксипептидаза, рибонуклеазу, липазу және басқа ферменттер бар ұйқы
(панкреатикалық) шырынын шығарады. Ішкі секреция безі ретінде ол
инсулин, глюкагон, липокаин, ақуыз және май алмасуын реттеуге қатысатын
көмірсулар алмасуын реттейтін гормон. Бездің сыртқы секреторлы бөлігі
оның массасының 97% құрайды, сондықтан оның мөлшері мен пішінін
анықтайды.

Ірі қара малда сары- қоңыр түсті, беті бұдырлы және денесінен
(ортаңғы бөлігінен), сол және оң бөлігінен тұрады. Ол оң жақ қабырға
астында және бел аймағының оң жағында орналасқан. Шошқаның оң бөлігі
он екі елі ішектің оң бүйрегіне дейін созылып, сол жағы көкбауыр мен сол
бүйрекке жанасады, сондықтан темір екі қабырғада да жатыр және бел
аймағына кіреді.

Ішектің қалың бөлігі. Тоқ ішек – соқыр, тоқ және тік ішектен тұрады
және артқы өту-ануспен аяқталады. Ол ас қорыту процестерін аяқтайды және
денеден шығарылатын нәжіс массаларын қалыптастырады. Оның шырышты
қабығы түктерден айырылған. Ауыл шаруашылығы жануарларының қалың
ішегі орташа алғанда жұқа 4 есе қысқа. Ірі қара малдың ұзындығы 11 м,
қойда – 7, жылқыда – 9, шошқада – 4 м жетеді. Оның құрамына соқыр, тоқ
және тік ішек кіреді. Қалың ішекте негізінен су мен ерітілген тұздардың
сіңуі, сондай-ақ нәжіс массаларының қалыптасуы жүреді.

Соқыр ішек - бұл тоқ ішектің бастапқы бөлігінің өсуі. Соқыр және тоқ
ішектің шекарасы-мықын ішектің жуан немесе соқыр тесікке құятын орын.

Шошқада соқыр ішек қысқа, қалың, конус тәрізді. Оның басы оң
бүйректің артқы жағына жақын, ал ұшы каудальды және оңға қарай бүгіледі.
Құрсақ қуысының оң жартысының дорсальды жағының үштен бір бөлігінде
жатыр, ұзындығы 30-70 см-ге дейін, тегіс қабырғалы, ірі диаметрлі. Оның
басы бел бөлігінің ортасының деңгейіне келеді, ал ұшы жамбастың кіруіне
жетеді. Жылқыда соқыр ішек өте жақсы дамыған, үлкен үтір түрінде болады.
Онда: үлкен және кіші қисықтығы бар асқазан тәрізді кеңеюі бар негіз, дене
және жоғарғы жағы бар.

Тоқ ішек - тоқ ішектің орташа бөлігін құрайды. Оның әр түрлі
жануарларда жүруі алуан түрлі. Ішекте жоғары және төмен тізені ажыратады.

Шошқада тоқ ішек өзінің негізі бел бұлшық еті мен оң бүйрегіне
бекітілген; конус шыңы іштің қабырғасындағы кіндік аймағында еркін
жатыр. Тоқ ішек күйіс қайыратын ілмектерінде спираль бойымен бір
жазықтықта бұралып, ол тыртықтың оң жағындағы іш қуысының дорсальды
жартысында толық орналастырылады. Жылқының ішегі өте жақсы дамыған
және үлкен және кіші ішекке бөлінеді. Біріншісі қарабайыр ішектің өрлемелі
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он екі елі ішекке бауыр байланысқан.
Шошқаның бауыры қара малға қарағанда (2,5% - ға дейін) сарғыш

түсті. Оң және сол бөліктер бір-бірінен терең ойықпен бөлінген. Жылқының
сол жақ үлесі сол жақтағы латеральды және сол жақтағы мыс үлестеріне
кесілген. Жылқыда өт қабы жоқ. Өт бауыр арқылы он екі елі ішекке түседі.

Ұйқы безі – сыртқы және ішкі екі секрециясы бар бездерге жатады.
Сыртқы секреция темірі ретінде ол трипсин, хемотрипсин,
карбоксипептидаза, рибонуклеазу, липазу және басқа ферменттер бар ұйқы
(панкреатикалық) шырынын шығарады. Ішкі секреция безі ретінде ол
инсулин, глюкагон, липокаин, ақуыз және май алмасуын реттеуге қатысатын
көмірсулар алмасуын реттейтін гормон. Бездің сыртқы секреторлы бөлігі
оның массасының 97% құрайды, сондықтан оның мөлшері мен пішінін
анықтайды.

Ірі қара малда сары- қоңыр түсті, беті бұдырлы және денесінен
(ортаңғы бөлігінен), сол және оң бөлігінен тұрады. Ол оң жақ қабырға
астында және бел аймағының оң жағында орналасқан. Шошқаның оң бөлігі
он екі елі ішектің оң бүйрегіне дейін созылып, сол жағы көкбауыр мен сол
бүйрекке жанасады, сондықтан темір екі қабырғада да жатыр және бел
аймағына кіреді.

Ішектің қалың бөлігі. Тоқ ішек – соқыр, тоқ және тік ішектен тұрады
және артқы өту-ануспен аяқталады. Ол ас қорыту процестерін аяқтайды және
денеден шығарылатын нәжіс массаларын қалыптастырады. Оның шырышты
қабығы түктерден айырылған. Ауыл шаруашылығы жануарларының қалың
ішегі орташа алғанда жұқа 4 есе қысқа. Ірі қара малдың ұзындығы 11 м,
қойда – 7, жылқыда – 9, шошқада – 4 м жетеді. Оның құрамына соқыр, тоқ
және тік ішек кіреді. Қалың ішекте негізінен су мен ерітілген тұздардың
сіңуі, сондай-ақ нәжіс массаларының қалыптасуы жүреді.

Соқыр ішек - бұл тоқ ішектің бастапқы бөлігінің өсуі. Соқыр және тоқ
ішектің шекарасы-мықын ішектің жуан немесе соқыр тесікке құятын орын.

Шошқада соқыр ішек қысқа, қалың, конус тәрізді. Оның басы оң
бүйректің артқы жағына жақын, ал ұшы каудальды және оңға қарай бүгіледі.
Құрсақ қуысының оң жартысының дорсальды жағының үштен бір бөлігінде
жатыр, ұзындығы 30-70 см-ге дейін, тегіс қабырғалы, ірі диаметрлі. Оның
басы бел бөлігінің ортасының деңгейіне келеді, ал ұшы жамбастың кіруіне
жетеді. Жылқыда соқыр ішек өте жақсы дамыған, үлкен үтір түрінде болады.
Онда: үлкен және кіші қисықтығы бар асқазан тәрізді кеңеюі бар негіз, дене
және жоғарғы жағы бар.

Тоқ ішек - тоқ ішектің орташа бөлігін құрайды. Оның әр түрлі
жануарларда жүруі алуан түрлі. Ішекте жоғары және төмен тізені ажыратады.

Шошқада тоқ ішек өзінің негізі бел бұлшық еті мен оң бүйрегіне
бекітілген; конус шыңы іштің қабырғасындағы кіндік аймағында еркін
жатыр. Тоқ ішек күйіс қайыратын ілмектерінде спираль бойымен бір
жазықтықта бұралып, ол тыртықтың оң жағындағы іш қуысының дорсальды
жартысында толық орналастырылады. Жылқының ішегі өте жақсы дамыған
және үлкен және кіші ішекке бөлінеді. Біріншісі қарабайыр ішектің өрлемелі

тізесіне, ал екіншісі – оның төменгі тізесіне сәйкес келеді. Үлкен ішек-бұл екі
жартылай тордан тұратын үлкен цикл.

Анальды арна-нәжісті ұстауға арналған тік ішектің соңы. Ол артқы
немесе тесігі бар сақина тәрізді тері білікшесімен құрылған.

Малдардын конституциясы, экстерьері жəне интерьері.
Конституция - бұл малдардың өнімділігі сипатына байланысты анатомиялық
және физиологиялык ерекшеліктерінің жиынтығы.

Кез келген организмнің өзіндік ерекшелігі болады. Малдың өзіне тән,
басқалардан айырмашылығы бар дене бітімі бар екені де даусыз. Бірақ
малдардың арасында дене бітімі жағынан ұксастықтың да бар екені акиқат.
Екі малдың өнім бағыты, тіршілік ортасы ұксас болған сайын, олардың дене
бітімінің де ұқсастығы арта береді, яғни оларды дене бітімі жағынан бір
топқа біріктіруге болады.

Зоотехникалык әдебиетте және тәжірибеде дене бітімін жіктеудін
көптеген әдістері қолданылады. Олардың ішінде іс жүзінде кең
колданылатын жіктеудің екі түрі бар. Бұл екі жіктеуде малдың дене бітімін
жай көзбен қарағанда, оның көрінетін, түр-тұлғасы мен кейбір
физиологиялык касиеттері, ерекшеліктері арқылы ажыратуға негізделген.

Біріншісі - малдың дене бітімін анатомиялық, морфологиялық және
гистологиялық көрсеткіштер негізінде жіктеу. Бұл П.Н. Кулешов жіктеуі деп
есептеледі. Себебі, бұл жіктеуді Ч.Дарвиннің организмде, оның мөлшері бір-
бірімен сәйкес дамиды деген кағидасын басшылыққа ала отырып, әр түрлі
өнім бағытындағы қойлардың терісінің, етінің, сүйегінің, ас қорыту
органдарының, сүт бездерінің жетілуін зерттеу негізінде, олардың дене
құрылысында, өнім бағытына сәйкес ерекшеліктерін аныктау арқылы
жасады. П.Н. Кулешов өзінің ғылыми деректеріне сүйене отырып, дене
бітімін төмендегі төрт түрге бөледі: сөлекет, нәзік, тығыз, борпас немесе
болбыр.

Сөлекет (грубая) - дене бітіміне жататын малдын сүйегі ірі, басы
үлкен, терісі қалың, қылшықтары өте жуан, бұлшық еттері толымды келеді.
Етіндегі май жөне дәнекер ұлпалар нашар дамыған. Мұндай малдың жалпы
түр-тұлғасы сөлекеттеніп, көзге өрескелдеу көрінеді. Сөлекет дене
бітімділерге жүк таситын көлік малы мен қылшық жүнді қойлар жатады.
Мұндай дене бітімді мал сыртқы ортаның қолайсыз жағдайына төзімді,
ауруға көп шалдыкпайды. Бұл типтілерге: жұмысқа пайдаланатын ірі қара,
қылшык жүнді қойлар жатады.

Нәзік (нежная) - дене бітімділердің терісі жұқа, етсіз, сүйегі
жіңішкелеу, көзге толымсыздау көрінгенмен, ас қорыту органдары біршама
жаксы жетілген, зат алмасу процесі жедел жүреді, нерв жүйесі тез қозғыш
келеді. Жақсы бағып -күтуді қалайды. Бұл түрге салт мінетін жылқы
тұқымдары, биязы жүнді қойлар мен сүтті бағыттағы сиырлар жатады.

Тығыз (плотная) - дене бітімді малдың сүйегі мықты, бұлшык еттері
жақсы жетілген, терісі қалың келеді. Қан айналу, тыныс алу, ас қорыту
органдар жүйесі жаксы жетілген, жүйкелері мықты келеді. Бұл түрдің малы
әрі өнімді, ірі төзімді келеді. Бұларға жылқының етті, сиырдың сүтті-етті,
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койдың етті-жүнді тұқымдары жатады.
Борпас немесе болбыр (рыхлая) - бітімді малдың денесі жалпақ, ас

қорыту органдары біршама жақсы жетілген, зат алмасу процесстері баяу
жүреді. Мінезі жуас, тез семіреді. Дене бітімінің бұл түрі сиыр мен қойдың
етті бағыттағы тұқымдарында, жылқының ауыр жүк таситын тұқымдарында,
шошқаның майлы тұқымдарында жиі кездеседі.

Дене бітімінің жоғарыда сипаттаған 4 түрі әрқайсысы жеке күйінде
кездеспейді. Сөлекет дене бітімі тығыз немесе болбырлау, нәзік дене бітімі
де тығыз немесе болбырлау болуы мүмкін.

Конституцияның қалыптасуына әсер ететін ең негізгі факторлар -
тұқым қуалаушылық пен сыртқы орта жағдайы.

Бөксе көлемі жамбас, ортан жілік және құйымшақ сүйектерінің өзара
байланысына қарай қалыптасады. Бөксе алды- артынан тұтас кең болуы
керек. Бөксенің зоотехникалық көзқарасы бойынша екі тұрғыдан манызы
бар. Біріншіден, бөксенің көлеміне қарап ұрғашы малдың жатырының
көлеміне баға беруге болады. Сиырдың сүттілігі де көбінесе бөксенің
көлеміне байланысты болады. Екінші жағынан қай малдың болмасын сапалы
да мол етті болуы оның бөксесінің көлеміне байланысты. Барлық мал үшін
мықыны кең, жауырыны жалпақ, тегіс болғаны қолайлы. Қушиған немесе
тым кысқа, әлде түсіңкі бөксе қай мал үшін де үлкен кемістік.

Мал өсірудің қай технологиясында (ендірістік негізде, жайылымда)
болмасын малдың аяқтарына үлкен мән беріледі. Өйткені оларға әр уақытта
үлкен күш туседі. Қай малдың болмасын аяқтары өз денесіне лайықты,
мықты, ара қашықтықтары, орналасуы дұрыс біткен болу керек. Егер
алдынан қарағанда оң аяқтары сол аяқтарын жауып тұрса ара қашықтықтары
және орналасуы дұрыс біткен деп еселтелінеді. Аяқтардың ұзындықтары
малдың дене тұлғасына сәйкес болу керек. Аяққа баға бергенде сирақ
еттерінің, сіңірлерінің жетіспеуін, тұяқтарының беріктігін мұқият тексереді.
Малдын аяқтарына тән кемшілікке - қайқы аяқты, орақ тілерсектік және т.б.
жатады.

Желін - сауын малы және шошқалар үшін ең бағалы дене мүшесі.
Себебі, желіннің сыртқы түрі, көлемі мен сүт өнімінің арасында үлкен
байланыс бар. Екінші жағынан, мал саууды механикаландыруға,
автоматтандыруға байланысты желін түрінің манызы одан сайын артып
отыр. Желінді астау, тегеш, дөңгелек, шошақ (ешкі) желіні тәрізді деп төрт
түрге бөледі. Ең жақсысы сүт бездері жақсы жетілген астау немесе тегенеге
ұқсағаны, яғни үлкен, ұзынша, әр бөлігі тең, кең де тең орналаскан цилиндрлі
емшегі бар желін. Мұндай желінді сиырдан сүт көп шығады, әр бөлігі бір
мезгілде сауылып бітеді. Желіннің машинамен саууға жарамды -
жарамсыздығьн анықтау үшін желін индексін аныктайды. Желін индексі деп
оның алдыңғы екі бөлігімен сауған сүттің барлык сауылған сүтке проценттік
қатынасын айтады. Ең жақсы индекс 50 % -ға тең.

Жыныс мүшелері мен жыныстық белгілер әр жыныс өкілінде лайықты
жетілген болу керек. Әсіресе аталық малдың жыныс бездерінің жетілуіне,
орналасуына және бірдей болуына аса мән беріледі. Сыңар енді немесе
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койдың етті-жүнді тұқымдары жатады.
Борпас немесе болбыр (рыхлая) - бітімді малдың денесі жалпақ, ас

қорыту органдары біршама жақсы жетілген, зат алмасу процесстері баяу
жүреді. Мінезі жуас, тез семіреді. Дене бітімінің бұл түрі сиыр мен қойдың
етті бағыттағы тұқымдарында, жылқының ауыр жүк таситын тұқымдарында,
шошқаның майлы тұқымдарында жиі кездеседі.

Дене бітімінің жоғарыда сипаттаған 4 түрі әрқайсысы жеке күйінде
кездеспейді. Сөлекет дене бітімі тығыз немесе болбырлау, нәзік дене бітімі
де тығыз немесе болбырлау болуы мүмкін.

Конституцияның қалыптасуына әсер ететін ең негізгі факторлар -
тұқым қуалаушылық пен сыртқы орта жағдайы.

Бөксе көлемі жамбас, ортан жілік және құйымшақ сүйектерінің өзара
байланысына қарай қалыптасады. Бөксе алды- артынан тұтас кең болуы
керек. Бөксенің зоотехникалық көзқарасы бойынша екі тұрғыдан манызы
бар. Біріншіден, бөксенің көлеміне қарап ұрғашы малдың жатырының
көлеміне баға беруге болады. Сиырдың сүттілігі де көбінесе бөксенің
көлеміне байланысты болады. Екінші жағынан қай малдың болмасын сапалы
да мол етті болуы оның бөксесінің көлеміне байланысты. Барлық мал үшін
мықыны кең, жауырыны жалпақ, тегіс болғаны қолайлы. Қушиған немесе
тым кысқа, әлде түсіңкі бөксе қай мал үшін де үлкен кемістік.

Мал өсірудің қай технологиясында (ендірістік негізде, жайылымда)
болмасын малдың аяқтарына үлкен мән беріледі. Өйткені оларға әр уақытта
үлкен күш туседі. Қай малдың болмасын аяқтары өз денесіне лайықты,
мықты, ара қашықтықтары, орналасуы дұрыс біткен болу керек. Егер
алдынан қарағанда оң аяқтары сол аяқтарын жауып тұрса ара қашықтықтары
және орналасуы дұрыс біткен деп еселтелінеді. Аяқтардың ұзындықтары
малдың дене тұлғасына сәйкес болу керек. Аяққа баға бергенде сирақ
еттерінің, сіңірлерінің жетіспеуін, тұяқтарының беріктігін мұқият тексереді.
Малдын аяқтарына тән кемшілікке - қайқы аяқты, орақ тілерсектік және т.б.
жатады.

Желін - сауын малы және шошқалар үшін ең бағалы дене мүшесі.
Себебі, желіннің сыртқы түрі, көлемі мен сүт өнімінің арасында үлкен
байланыс бар. Екінші жағынан, мал саууды механикаландыруға,
автоматтандыруға байланысты желін түрінің манызы одан сайын артып
отыр. Желінді астау, тегеш, дөңгелек, шошақ (ешкі) желіні тәрізді деп төрт
түрге бөледі. Ең жақсысы сүт бездері жақсы жетілген астау немесе тегенеге
ұқсағаны, яғни үлкен, ұзынша, әр бөлігі тең, кең де тең орналаскан цилиндрлі
емшегі бар желін. Мұндай желінді сиырдан сүт көп шығады, әр бөлігі бір
мезгілде сауылып бітеді. Желіннің машинамен саууға жарамды -
жарамсыздығьн анықтау үшін желін индексін аныктайды. Желін индексі деп
оның алдыңғы екі бөлігімен сауған сүттің барлык сауылған сүтке проценттік
қатынасын айтады. Ең жақсы индекс 50 % -ға тең.

Жыныс мүшелері мен жыныстық белгілер әр жыныс өкілінде лайықты
жетілген болу керек. Әсіресе аталық малдың жыныс бездерінің жетілуіне,
орналасуына және бірдей болуына аса мән беріледі. Сыңар енді немесе

ендері іште (крипторхизм) және ендері біркелкі емес еркек малды аталық мал
есебінде пайдалануға болмайды.

Малдың экстерьеріне қорытынды баға бергенде барлық дене
мүшелерінің үйлесімділігіне, жалпы келбетінің келістілігіне, дене
сұлулығына бола көңіл аударады.

Өлшеу тәсілі аркылы малдың экстерьері туралы нақтылы деректер
алып, екі малдың сыртқы пішінін дәлірек салыстыруга болады. Өлшеу
тәсілінде керекті саймандар (сантиметрге бөлінген ұзын таяк, сантиметрлік
лента, дөңгелек циркуль) арқылы дене мүшелерін өлшейді. Дене өлшемін
дененің бір нүктесінен екінші нүктесіне дейінгі аралықты алады. Мал
тұқымын асылдандыру жұмысында мына төмендегі негізгі дене өлшеулері
қолданылады:

1. Бойының (шоқтығының) биіктігі - шоқтықтың ең жоғары үстінен
жерге дейінгі аралық (өлшеу таяғымен өлшенеді);

2. Бел биіктігі - соңғы бел омыртқасының үстінен жерге дейін (өлшеу
таяғымен өлшенеді);

3. Құйымшак биіктігі - құйымшақтын ең биігінен жерге дейін (өлшеу
таяғымен өлшенеді);

4. Кеудесінің тереңдігі - шоқтықтың ен биігі мен төстің ең төменгі
жеріне дейінгі жауырын сыртынан тура жүретін сызық бойы қашықтығы
(өлшеу таяғымен өлшенеді);

5. Кеудесінің енділігі - жауырын сыртқы тұсындағы кеуденің енділігі
(өлшеу таяғымен өлшенеді);

6. Тұрқының қиғаш ұзындығы - жауырын мен қол жілігінің қосылған
буынынан жамбастың артқы төмпешігіне дейін (өлшеу таяғымен өлшенеді);

7. Сербек аралык енділігі - мықын сүйектерінің алшақтығы
(циркульмен);

8. Кеуде орамы - сантиметрлік лентамен жауырын сырты тұсынан орап
өлшейді.

9. Сирақ орамы - сирақтың ең жіңішке жерін сантиметрлік лентамен
орап өлшейді.

Әр мал түлігі үшін дене өлшеудің қалыптаскан саны бар. Мысалы: ірі
қарада -15, шошқа мен жылқыда -10, қойда -7. Дене мүше өлшеулері арқылы
малдын сырт пішінін нақтылы сипаттау үшін, дене бітімі индексін есептейді.

Дене тұлғасының индексі деп, анатомиялық, тұрғыдан бір-бірімен
байланысы бар дене мүше өлшеулерінің проценттік ара- қатынасын айтады.

Мал экстерьерін жете тексеріп, басқа малдан артық-кемін анық көру
үшін сыртқы түрінің графикалық кескінін салу әдісін пайдаланады. Егер
индекс арқылы жалғыз малдың сыртқы дене құрылысын, мүшелер
үйлесімділігін сипаттай беруге болатын болса экстерьердің графикалық
кескінін салу үшін кем дегенде екі малдың немесе екі топ малдың дене өлшеу
керсеткіштері болу керек.

Ауыл шаруашылық малдарының өсуі мен дамуы [11,12] Ауыл
шаруашылық малдарының селекциялык белгілерін аныктауда фенотип пен
генотиптің атқаратын ролі зор. Зоотехнияда фенотип деп морфологиялық
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және физиологиялык ерекшеліктері мен шаруашылық пайдалы сапасын бере
алатын, сыртқы орта жағдайы мен малдардың тұқым қуалаушылығында
көрінетін белгілер жиынтығын фенотип деп айтады. Фенотип малдың
бағалылығын ұрпағына қасиеттерін қандай дәрежеде бере алатындығына
қарамастан сипаттайды. Ал генотип малдың биологиялык ерекшеліктері
және ұрпақтарына бере алатындығын көрсетумен қатар, негізгі селекциялық
белгілерін де сипаттайды, яғни гендердің жиынтығын -генотип деп атайды.
Жануарлардың генотипі мен фенотипі тығыз байланысты.

Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясының негізгі қағидаларының бірі
табиғи және қолдан сұрыптау болып табылады. Ч.Дарвин табиғи сұрыптауды
анағүрлым икемді түрлердің өмір сүруі немесе тірі қалу үшін жүргізілген
күресі ретінде анықтаған. Бұл, егер тұқым қуалаудың өзгерістері тиімді
белгілердің пайда болуына әкеліп соқса, онда мұндай малдар табиғи
жағдайларда өмір сүріп, артына ұрпақ қалдыра алады деген сөз. Табиғи
сұрыптау пайдалы белгілердің тұқым қуалаушының жолымен берілуіне,
осындай белгілері бар малдар санының көбеюіне жеткізеді. Егер тұқым
қуалаудың өзгерістері пайдасыз белгілердің (нашар төзімділік т.б.) пайда
болуына әкеліп соқса, онда мұндай малдар өлім- жітімгс ұшырайды. Сөйтіп,
табиғаттың өзі анағұрлым күшті, төзімді өмір сүру ортасына икемделген
малдарды одан әрі өсіп көбеюі үшін сұрыптап отырған. Жабайы жануарлар
мен өсімдіктердің эволюциясы нақ осылайша жүзеге асады.

Адам ет-сүт, жүн және т.б. өнімдерін мал беретін пайдалы белгілері
бар малдарды сұрыптап көбейтеді. Ауыл шаруашылық малдары жан-жакты
өнім беретіндігімен бағаланып, сұрыпталады. Мысалы: сүтті және сүтті-етті
бағыттағы сиыр малы тірі салмағы, сүт беруі, сүт майлылығы және
ұрпағының сапасы бойынша сұрыпталады.

Малдың конституциясы мен экстерьері бағалау арқылы, ұнамды типті
сұрыптау оңайға түседі, яғни ол жан-жақты бағаланып, шаруашылыққа
пайдалы белгілері бойынша іріктеледі. Таңдалатын малдың дені сау,
өнімділігі бойынша жақсы көрсеткіштерге ие болуы тиіс. Әсіресе,
экстерьерді бағалағанда малдың дене бөліктері өнімділігіне байланысты
сұрыпталады.

Сүтті және сүтті-етті бағыттағы ірі қара малын экстерьері бойынша
сұрыптағанда басты назар желін формасы мен көлеміне, біркелкілігіне,
орналасуына және емшектерінің көлеміне аударылады. Сонымен қатар,
басқалардан айырмашылығы ұзын әрі терең, кеудесіне қабырғалары киғаш
орналасқан, құрсак бөлігі ұзындау және көлемді болуымен сипатталып,
сұрыпталады. Осындай экстерьерді малдардың сүт бөлуі жоғары болып
келеді.

Етті бағыттағы ірі қара малын сұрыптағанда ет шығымы мен оның
бағалы сорттарын беретін дене бөліктерінің ерекшеліктеріне назар аударады.
Ет бағытындағы малдардың кеудесі кең, терең, домалак, белі жалпак,
бұлшык еттері барлық дене бөліктерінде, әсіресе кеудесінің артқы бөлігінде
өте жақсы дамығандығымен сұрыпталады.

Өнімділік - ауыл шаруашылық малдарының басты шаруашылыққа
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және физиологиялык ерекшеліктері мен шаруашылық пайдалы сапасын бере
алатын, сыртқы орта жағдайы мен малдардың тұқым қуалаушылығында
көрінетін белгілер жиынтығын фенотип деп айтады. Фенотип малдың
бағалылығын ұрпағына қасиеттерін қандай дәрежеде бере алатындығына
қарамастан сипаттайды. Ал генотип малдың биологиялык ерекшеліктері
және ұрпақтарына бере алатындығын көрсетумен қатар, негізгі селекциялық
белгілерін де сипаттайды, яғни гендердің жиынтығын -генотип деп атайды.
Жануарлардың генотипі мен фенотипі тығыз байланысты.

Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясының негізгі қағидаларының бірі
табиғи және қолдан сұрыптау болып табылады. Ч.Дарвин табиғи сұрыптауды
анағүрлым икемді түрлердің өмір сүруі немесе тірі қалу үшін жүргізілген
күресі ретінде анықтаған. Бұл, егер тұқым қуалаудың өзгерістері тиімді
белгілердің пайда болуына әкеліп соқса, онда мұндай малдар табиғи
жағдайларда өмір сүріп, артына ұрпақ қалдыра алады деген сөз. Табиғи
сұрыптау пайдалы белгілердің тұқым қуалаушының жолымен берілуіне,
осындай белгілері бар малдар санының көбеюіне жеткізеді. Егер тұқым
қуалаудың өзгерістері пайдасыз белгілердің (нашар төзімділік т.б.) пайда
болуына әкеліп соқса, онда мұндай малдар өлім- жітімгс ұшырайды. Сөйтіп,
табиғаттың өзі анағұрлым күшті, төзімді өмір сүру ортасына икемделген
малдарды одан әрі өсіп көбеюі үшін сұрыптап отырған. Жабайы жануарлар
мен өсімдіктердің эволюциясы нақ осылайша жүзеге асады.

Адам ет-сүт, жүн және т.б. өнімдерін мал беретін пайдалы белгілері
бар малдарды сұрыптап көбейтеді. Ауыл шаруашылық малдары жан-жакты
өнім беретіндігімен бағаланып, сұрыпталады. Мысалы: сүтті және сүтті-етті
бағыттағы сиыр малы тірі салмағы, сүт беруі, сүт майлылығы және
ұрпағының сапасы бойынша сұрыпталады.

Малдың конституциясы мен экстерьері бағалау арқылы, ұнамды типті
сұрыптау оңайға түседі, яғни ол жан-жақты бағаланып, шаруашылыққа
пайдалы белгілері бойынша іріктеледі. Таңдалатын малдың дені сау,
өнімділігі бойынша жақсы көрсеткіштерге ие болуы тиіс. Әсіресе,
экстерьерді бағалағанда малдың дене бөліктері өнімділігіне байланысты
сұрыпталады.

Сүтті және сүтті-етті бағыттағы ірі қара малын экстерьері бойынша
сұрыптағанда басты назар желін формасы мен көлеміне, біркелкілігіне,
орналасуына және емшектерінің көлеміне аударылады. Сонымен қатар,
басқалардан айырмашылығы ұзын әрі терең, кеудесіне қабырғалары киғаш
орналасқан, құрсак бөлігі ұзындау және көлемді болуымен сипатталып,
сұрыпталады. Осындай экстерьерді малдардың сүт бөлуі жоғары болып
келеді.

Етті бағыттағы ірі қара малын сұрыптағанда ет шығымы мен оның
бағалы сорттарын беретін дене бөліктерінің ерекшеліктеріне назар аударады.
Ет бағытындағы малдардың кеудесі кең, терең, домалак, белі жалпак,
бұлшык еттері барлық дене бөліктерінде, әсіресе кеудесінің артқы бөлігінде
өте жақсы дамығандығымен сұрыпталады.

Өнімділік - ауыл шаруашылық малдарының басты шаруашылыққа

пайдалы касиеті. Сондықтан ол малды белгілері бойынша кешенді бағалауды
сұрыптаудың барлық әдістеріне кіреді. Малдарды шығу тегі бойынша
бағалағанда ата-тегі мен өнімділігіне басты назар аударылады. Малдардың
асыл тұқымдык бағалылығын анықтау, оның ұрпағының сапасы бойынша
жүргізіледі. Ұрпағының сапасы бойынша аналықты және аталықты бағалап,
таңдайды.

Қой шаруашылығында тұқымды бағалау өнім бағытына байланысты
әр түрлі болады. Әдетте, қойларды негізгі селекцияланатын белгілері толық
көрінгенде бағалайды. Бонитировканың екі түрін: қамау кезінде әрбір малды
бағалаудың барлык керсеткіштерін бонитировка кілтінің көмегімен арнаулы
журналға жазьш отырады. Класты бонитировкалауда жекелеген малдардың
сапасын жазуды жүргізбейді, белгілі бір класқа жатқызған малдардың санын
есепке алып отырады. Конституциялык - өнімділік сапасын бағалау
нәтижелері бойынша қойларды класқа бөледі. Оны жүргізгенде қойларды
бонитировкалау жөніндегі нұсқаулардың талаптарын басшылыққа алады.

Малды алдағы уакытта пайдалану үшін, өнімділігі айқын көрінген
уақытта өміріне бір рет негізгі баға беріледі. Өнімділік бағытына байланысты
бонитировканы өткізу уақыты да әртүрлі. Биязы және биязылау жүнді қой
тұқымдарын көктемде бірінші қырқу алдында бір жасында, ал элита класына
жатқандарын екінші рет екі жасында жеке бонитировкалаудан өткізеді.
Елтірілік бағыттағы қой тұқымдарын 1-3 күндігінде бағалайды. Тондық
бағыттағы жас малдарды 7-8 айлығында, жаз мезгілінің аяғында немесе күз
мезгілінің басында бонитировкалайды. Ал қылшық жүнді, етті-майлы
бағыттағы қой малдарын бірінші шағылыс алдында, күзде бағалайды. Жас
малдар бұл кезеңде 18 айлық жаста болады.

2.4 Мал азықтық базасы. Ауыл шаруашылығы малдары мен
құстарын азықтандыру

Жемшөп -малды азықтандыру үшін пайдаланатын өнімдер. Олар
өсімдіктекті, жануартекті және минералдық болады. Жемшөп құрамында
сіңімді қоректік заттар көп. Жемшөпті түсіне, исіне, дайындау әдісіне, т.б.
қарап бағалайды.

Өсімдіктекті жемшөпке жасыл азық, ірі азық, пішендеме, тамыр-
түйнектер, техникалық дақылдардың дәнді және өсімдікті қалдықтары,
құрама азық жатады.

Жасыл азық (табиғи және екпе жайылым шөптері, тамыр
жемістілердің жапырақтары, т.б.) жазда күйіс қайыратын малдың азық
құрамын құрайды.

Ірі азық (пішен, сабан, т.б.) құрамында күйіс қайыратын малдың
асқорыту процесін қалыптастыратын клетчатка болады.

Пішен  - күйіс қайыратын малға қыста берілетін жемшөптің бірі.
Пішендеме сәл кептірілген әр түрлі шөптерден дайындалады. Оны малға
пішен, сүрлем орнына беруге болады.

Шөп ұны бұршақ және астық тұқымдас шөптердің қоспасынан
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дайындалады. Ол ақуыз бен витаминге бай.
Сүрлем - шырынды азық. Негізінен, қыста, ал жазда қосымша жемшөп

түрінде қолданылады.
Тамыр-түйнектер (қызылша, сəбіз, картоп, т.б.) мен шырынды

жемістерді (асқабақ, қарбыз, т.б.) барлық малға береді. Олардың құрамында
көмірсу, С витамині, каротин көп болады.

Дәнді азыққа дәнді (арпа, сұлы, жүгері, т.б.) және бұршақ (бұршақ,
жасымық, т.б.) тұқымдас дақылдар жатады. Дәнді дақылдарда көмірсу,
негізінен, крахмал, бұршақта ақуыз (протеин) көп. өн тартқанда, май
шайқағанда, қант қызылшасын өңдегенде, т.б. қалатын қалдықтар да (кебек,
күнжара, сірне, сығынды, т.б.) құнарлы азық ретінде қолданылады [14].

Жануартекті азыққа балық ұны, ет-сүйек ұны, майы алынған сүт, т.б.
жатады. Бұлардың құрамында протеин, минералды заттар, витаминдер көп.
Жас төлдерді, құстар мен мамық жүнді аңдарды азықтандыруда
қолданылады. Минералды азықтың маңыздылары- ас тұзы, бор, әктас, сүйек
ұны,т.б.жатады.

Мал азығына жануарларды қоректік заттармен қамтамасыз ететін
тіршілігі мен өнім сапасына зиянсыз өсімдік пен жануар тектес өнімдер, түрлі
химиялық, микробиологиялық және минералдық қосындылар жатады. Мал
азығын түріне, қоректілігіне, физикалық жағдайына тағы басқа қасиеттеріне
қарай топтастырып жіктейді. Ең алдымен олар табиғи және жасанды болып
бөлінеді. Табиғи азықтар тегі бойынша өсімдік және жануар тектес болып
бөлінеді. Жасанды азықтарға химия өндірісінің және микробиологиялық
түзудің өнімдері кіреді.

Өсімдік тектес азықтар физикалық жағдайы мен құрамында қоректік
заттар шоғырлану дәрежесіне сәйкес аумақты және құнарлы топқа бөлінеді.
Аумақты азықтарға 1 кг құрғақ затында 0,5 кг – нан төмен қорытылатын
қоректік заттар шоғырланған, құрамында ылғалдылығы немесе клетчаткасы
мол азықтар жатады. 1кг құрғақ затының қуаттылығы 0,65 азық өлшемімен,
яғни, 7,1 мДЖ-ден аспайды. Соған қарамастан олар шаруашылық азық
қорының негізін құрастырады. Өйткені бұл топқа барлық көк ірі және
шырынды жемшөп кіреді.

Ірі азық құрғақ затында 19 пайыздан астам клетчатка болады. Оларға
барлық пішен түрлері: сабан, қырман қалдықтары жатады. Қырман
қалдықтарында қорытылмайтын заттар көп болғандықтан, малға берер
алдында арнайы дайындықтан өтеді.

Ылғалды (шырынды) азық құрамында 40 пайыздан астам ылғал
болады. Шырынды азықтарда бұл ылғал негізінен протоплазма және өсімдік
сөлі құрамында химиялық байланыста болады. Оларға көк балауса шөп,
тамыр- түйнек жемістілер, сүрлем, пішендеме, химилық жолмен сақталған
көк азықтар кіреді.

Сулы азықтарға азықтарға техникалық өндіріс, атап айтқанда, крахмал,
спирт және қант өндірісінің қалдықтары жатады.

Химиялық құрамы бойынша құнарлы азықтағы көмірсутек немесе
энергетикалық (астық тұқымдастар дәні) және протеиндік (бұршақ
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дайындалады. Ол ақуыз бен витаминге бай.
Сүрлем - шырынды азық. Негізінен, қыста, ал жазда қосымша жемшөп

түрінде қолданылады.
Тамыр-түйнектер (қызылша, сəбіз, картоп, т.б.) мен шырынды

жемістерді (асқабақ, қарбыз, т.б.) барлық малға береді. Олардың құрамында
көмірсу, С витамині, каротин көп болады.

Дәнді азыққа дәнді (арпа, сұлы, жүгері, т.б.) және бұршақ (бұршақ,
жасымық, т.б.) тұқымдас дақылдар жатады. Дәнді дақылдарда көмірсу,
негізінен, крахмал, бұршақта ақуыз (протеин) көп. өн тартқанда, май
шайқағанда, қант қызылшасын өңдегенде, т.б. қалатын қалдықтар да (кебек,
күнжара, сірне, сығынды, т.б.) құнарлы азық ретінде қолданылады [14].

Жануартекті азыққа балық ұны, ет-сүйек ұны, майы алынған сүт, т.б.
жатады. Бұлардың құрамында протеин, минералды заттар, витаминдер көп.
Жас төлдерді, құстар мен мамық жүнді аңдарды азықтандыруда
қолданылады. Минералды азықтың маңыздылары- ас тұзы, бор, әктас, сүйек
ұны,т.б.жатады.

Мал азығына жануарларды қоректік заттармен қамтамасыз ететін
тіршілігі мен өнім сапасына зиянсыз өсімдік пен жануар тектес өнімдер, түрлі
химиялық, микробиологиялық және минералдық қосындылар жатады. Мал
азығын түріне, қоректілігіне, физикалық жағдайына тағы басқа қасиеттеріне
қарай топтастырып жіктейді. Ең алдымен олар табиғи және жасанды болып
бөлінеді. Табиғи азықтар тегі бойынша өсімдік және жануар тектес болып
бөлінеді. Жасанды азықтарға химия өндірісінің және микробиологиялық
түзудің өнімдері кіреді.

Өсімдік тектес азықтар физикалық жағдайы мен құрамында қоректік
заттар шоғырлану дәрежесіне сәйкес аумақты және құнарлы топқа бөлінеді.
Аумақты азықтарға 1 кг құрғақ затында 0,5 кг – нан төмен қорытылатын
қоректік заттар шоғырланған, құрамында ылғалдылығы немесе клетчаткасы
мол азықтар жатады. 1кг құрғақ затының қуаттылығы 0,65 азық өлшемімен,
яғни, 7,1 мДЖ-ден аспайды. Соған қарамастан олар шаруашылық азық
қорының негізін құрастырады. Өйткені бұл топқа барлық көк ірі және
шырынды жемшөп кіреді.

Ірі азық құрғақ затында 19 пайыздан астам клетчатка болады. Оларға
барлық пішен түрлері: сабан, қырман қалдықтары жатады. Қырман
қалдықтарында қорытылмайтын заттар көп болғандықтан, малға берер
алдында арнайы дайындықтан өтеді.

Ылғалды (шырынды) азық құрамында 40 пайыздан астам ылғал
болады. Шырынды азықтарда бұл ылғал негізінен протоплазма және өсімдік
сөлі құрамында химиялық байланыста болады. Оларға көк балауса шөп,
тамыр- түйнек жемістілер, сүрлем, пішендеме, химилық жолмен сақталған
көк азықтар кіреді.

Сулы азықтарға азықтарға техникалық өндіріс, атап айтқанда, крахмал,
спирт және қант өндірісінің қалдықтары жатады.

Химиялық құрамы бойынша құнарлы азықтағы көмірсутек немесе
энергетикалық (астық тұқымдастар дәні) және протеиндік (бұршақ

тұқымдастар дәні, май өндірісінің қалдықтары) топқа бөлінеді.
Протеиндік құнарлы азықтарға жануар тектес азықтарды ет, ет-сүйек,

балық ұны және заводтарда түрлі азықтар қосындысынан құрастырылған
құрама жемді де жатқызуға болады.

Толық рационды құрама жемдер жан-жақты толықтырылған, мал мен
құстың қоректік мұқтаждығын толығымен қамтамасыз ететін түрде
шығарылады. Құнарлы құрама жемдер тек қана түрлі дәндер, минералды
заттардан құрастырылады. Олар жеке берілмей, малдың негізгі азықтарын
толықтыратын қосымша азық ретінде қолданылады. Сондықтан оларды
рациондағы негізгі азықтардың қоректілігін жоғарылату үшін пайдаланады.
Ол арнаулы рецептімен зауытта немесе шаруашылық жағдайында
майдаланған құрғақ азықтардан дайындалады. Құрама жемнің екі түрі
өндіріледі: бір түріне жемді азықтармен қатар ұнталған сояулы азықтар
кіреді. екіншісіне тек жемді азықтар енеді. Бұған толық рационды
брикеттелген немесе түйір шектелген құрама азықтар жатады.

Ақзатты – витаминді – минералды қосындылар азотты, витаминді,
минералды заттары мол арнайы дайындалған біркелкі қосындылар. Құрама
жемге немесе азықтарға қосып беріледі.

Премикстер – заводтарда витаминдер, микроэлементтер және басқа да
биологиялық әсерлі заттардан (антибиотик, ферменттер, гармондар)
жасалатын арнайы қосындылар. Жем салмағына 0,5-1,0 пайыз көлемінде
қосылады.

Жануар тектес азықтарды 3 топқа бөлуге болады: сүт және сүт
өнімдері, ет өндірісінің қалдықтары және балық зауытының қалдықтары.

Шаруашылықта малға азық берер алдында оның сапасын анықтайды.
Шаруашылық жағдайында мал азығының сапасын бағалау үшін қарапайым,
органолептикалық тәсілдерді қолданады. Ол әдіс арқылы азықтың түр-түсін,
иісі, түрін, дұрыс сақталуын анықтайды. Өсімдік түріне байланысты анықтау
әдістерін қолданады.

Түйнек тамыржемістерге малды азықтандыруға жиі қолданылатын
қызылша, сәбіз, картоп, жатады су 80-90% болады. Қызылша, негізінен,
қанпен пектинді заттары басым көмірсутегімен құралған 12% құрғақ
заттардан тұрады. Сәбіз каротинге (250мг-ға дейін) байлығымен
ерекшеленеді. Ересек малға күніне 3-4кг түйнек тамыр жемістер беруге
болады.

Мал азығы – мал шаруашылығы өнімдерінің барлық түрлерін өндіруге
арналған бастапқы шикізат. Мал азығымен қамтамасыз етілуі
шаруашылықтағы мал азығы базасының болуымен анықталады. Мал азығы
базасы деп мал азығын алу көздерінің құрамы мен мөлшері және олардың
мал шаруашылығы өнімдерінің белгілі бір түрлерін өндіру үшін кәсіпорын
бар көлемі түсініледі.

Жем-шөп өндірісінің негізгі көздері мыналар болып табылады: тұрақты
жем-шөп алқаптары (шабындықтар, жайылымдар); дала жем-шөп дақылдары
(беде, жоңышқа, дәнді бұршақты дақылдар, біржылдық шөптер, сүрлемге
арналған жүгері және жасыл жем-шөп және т.б.); жем-шөп дақылдары (жем-
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шөп және қант қызылшасы, картоп және т. б.).
Жем-шөп базасы кәсіпорынның жем-шөп әлеуетін білдіреді, ол өз

кезегінде шалғындар мен жайылымдардың болуына және жем-шөп
құралдарын өсіру үшін бөлінетін егістік алқабына, яғни жем-шөп өндірісін
ұйымдастыруға байланысты.

Мал азығын өндіруді ұйымдастыру ұғымы үш реттелген және өзара
байланысты жүйені қамтиды - мал азығын өсіру және мал азығын тиімді
пайдалану, мал азығын дайындау және сақтау, дайындау және пайдалану.

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіруді ұлғайту тиісті мал азығының
қорын құруды талап етеді. Бұған жем-шөп өндірісінің жоғары қарқындылығы
негізінде қол жеткізуге болады.

Өнімділіктің өсуіне әр түрлі өсірілетін жемдік дақылдардың, ең
алдымен жоңышқа, эспарцет, жоңышқа және топырақ құнарлылығын едәуір
арттыратын астық тұқымдас қоспалардың үйлесімі айтарлықтай ықпал етеді.
Бұл дақылдардың жоғары өнімділігі мен топыраққа қолайлы әсері олардың
егістерін кеңейту қажеттілігін тудырады.

Табиғи азықтық жерлерді ұтымды пайдалану және егістік жерлерде
азықтық дақылдарды өсіру мал шаруашылығы салаларын таңдауға әсер етеді.
Сонымен, шалғындар мен жайылымдардың едәуір алаңдары бар және пішен
мен пішендеме көлемін өндіретін шаруашылықтар ең алдымен мал
шаруашылығын осы жемшөптердің негізгі тұтынушысы ретінде дамытуға
мүмкіндік алады.

Сонымен қатар, мал шаруашылығының ұйымдасқан салалары үшін
жемге деген жалпы қажеттілік, өз кезегінде, өсімдік шаруашылығын
ұйымдастыруға, әсіресе егіс алқаптарының құрылымына, ауыспалы егіске
және жұмыс күшін пайдалануға әсер етеді.

Осылайша, жемшөп өндірісінде өсімдік шаруашылығы мен мал
шаруашылығы арасындағы өзара байланыс байқалады. Мал
шаруашылығының экономикалық рөлі және оның тиімділігі жемшөп
өндірісінің өнімділігіне және осы салалар арасындағы дұрыс қатынасына
байланысты. Жем-шөп ресурстарының жетіспеушілігі мал шаруашылығының
төмен өнімділігінің басты себептерінің бірі болып табылады.

Мал шаруашылығын азықпен қамтамасыз етудің маңызды факторы
табиғи азықтық жерлер мен азықтық дақылдардың өнімділігі болып
табылады, ол әлі қажетті деңгейге жетпеді. Азықтық дақылдардың
өнімділігінде күрт айырмашылықтар байқалады, бұл жергілікті жағдайларға
да, оларды өсірудің агротехникасының деңгейіне де байланысты.

Әсіресе, экономикалық жағынан әлсіз шаруашылықтарда өнімнің
артуы мал шаруашылығының жемдік әлеуетін арттыруға және осы негізде
жемдік алқаптардың құрылымын өзгертуге мүмкіндік береді [15].

Табиғи (абсолюттік) азықтық жерлердің мөлшері және олардың
кәсіпорынның ауыл шаруашылығы алаңындағы үлесі бірінші кезекте табиғи
жағдайлармен анықталады және өзгерістерге аз ұшырайды.

Бұдан басқа, топырақтың құнарлылығын сақтау үшін әрбір
кәсіпорында далалық азықтық өндірістің белгілі бір ең аз көлемі қажет.
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шөп және қант қызылшасы, картоп және т. б.).
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Мал азығын өндіруді ұйымдастыру ұғымы үш реттелген және өзара
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және жұмыс күшін пайдалануға әсер етеді.

Осылайша, жемшөп өндірісінде өсімдік шаруашылығы мен мал
шаруашылығы арасындағы өзара байланыс байқалады. Мал
шаруашылығының экономикалық рөлі және оның тиімділігі жемшөп
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төмен өнімділігінің басты себептерінің бірі болып табылады.

Мал шаруашылығын азықпен қамтамасыз етудің маңызды факторы
табиғи азықтық жерлер мен азықтық дақылдардың өнімділігі болып
табылады, ол әлі қажетті деңгейге жетпеді. Азықтық дақылдардың
өнімділігінде күрт айырмашылықтар байқалады, бұл жергілікті жағдайларға
да, оларды өсірудің агротехникасының деңгейіне де байланысты.

Әсіресе, экономикалық жағынан әлсіз шаруашылықтарда өнімнің
артуы мал шаруашылығының жемдік әлеуетін арттыруға және осы негізде
жемдік алқаптардың құрылымын өзгертуге мүмкіндік береді [15].

Табиғи (абсолюттік) азықтық жерлердің мөлшері және олардың
кәсіпорынның ауыл шаруашылығы алаңындағы үлесі бірінші кезекте табиғи
жағдайлармен анықталады және өзгерістерге аз ұшырайды.

Бұдан басқа, топырақтың құнарлылығын сақтау үшін әрбір
кәсіпорында далалық азықтық өндірістің белгілі бір ең аз көлемі қажет.

Сонымен қатар, тауарлық дақылдарға арналған алаңдар жанама
өнімдер (сабан, еден, ботқа және т.б.) береді, олар тек малды азықтандыру
үшін пайдаланылуы мүмкін.

Табиғи азықтық жерлерден және топырақ құнарлылығын қолдау үшін
жыртылатын жерлерде өсірілетін азықтық дақылдар алаңдарының ең азы
есебінен, сондай-ақ тауарлық дақылдардың жанама өнімдері мен қалдықтары
есебінен алынған азықтық дақылдар өндірісін ең аз көлемде ғана қамтамасыз
етеді. Сондықтан әрбір ауыл шаруашылығы кәсіпорнында мал шаруашылығы
өнімдерін өндірудің тиісті көлемін қамтамасыз ету үшін егістік мал азығы
дақылдарының құрамын және оларды өсіру ауқымын дұрыс анықтау қажет.

Жемдік дақылдарды таңдау және оларды өсіру ауқымын бірқатар
принциптерге сүйене отырып анықтайды.

Мал азығын өндіру құрамы, саны және сапасы бойынша мал
шаруашылығы салаларының сипаты мен көлеміне сәйкес болуы тиіс.
Ұтымды ұйымдастырылған мал азығын өндіру олардың қажеттіліктеріне
сәйкес барлық өндірістік цикл ішінде жануарларды биологиялық толымды
мал азығымен біркелкі және үздіксіз қамтамасыз етуді көздейді.

Мал азықтандырудың әрбір кезеңі үшін жемнің ақуыз мен энергияның
дұрыс қатынасы болуы керек. Мал азығын өндіру көлемі қажеттіліктерді
қамтамасыз етіп қана қоймай, мал басының өсуі мен мал өнімділігінің
артуын да озуы керек, өйткені онсыз кеңірек өсіру мүмкін емес. Азықтық
алаң бірлігінен қоректік заттардың максималды шығуын алу қажет. Дала
азығын өндірудің табиғи азықтық алқаптарда азықтарды алумен және
Өсімдік шаруашылығы мен тамақ өнеркәсібінің қалдықтарымен оңтайлы
үйлесуі, бұл азықтық алаңды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Аралық дақылдарды өсіру үшін барлық мүмкіндіктерді пайдалану.
Азық өндірісіндегі тірі еңбектің шығыны қоректік заттардың бірлігіне
шаққанда неғұрлым төмен болуы тиіс. Әрбір жеке дақылды өсіру кезінде
қоректік заттардың бірлігін өндіруге жұмсалатын шығындар аз болуы тиіс.

Малдардың қажеттіліктеріне сәйкес келетін азықты алу және азықтың
бірлігіне кететін ең аз еңбек пен құралдардың шығыны кезінде гектардан
қоректік заттардың жоғары шығуы - міне, азықтық дақылдарды таңдау және
азықтық өндірісті ұйымдастыру үшін негізгі өлшемдер.

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге жалпы шығындарда азықтың ең
үлкен үлес салмағын алады. Сондықтан әрбір шаруашылықта жергілікті
жағдай бойынша малды толыққанды, қарқынды және арзан азықтандыру
талаптарына ең жақсы жауап беретін азықтар жүргізілуі тиіс.

Кәсіпорында жем-шөп өндірісін ұтымды ұйымдастыру принциптерін
іске асыру табиғи жем-шөп алқаптарын және дала жерлерінде өсірілетін жем-
шөп дақылдарының егіс алқаптарын дұрыс үйлестіру және пайдалану
жолымен қамтамасыз етіледі.

Қарқынды жайылымға жол беретін және ақуызға бай дәнді шөп пен
сүрлемнің көп мөлшерін қосымша қамтамасыз ететін шаруашылықтағы
табиғи азықтық жерлердің үлесі жоғары болған кезде көмірсуларға бай
далалық азықтық дақылдарды өсіру керек. Осының арқасында қыста
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азықтандыру кезінде ақуыз мен энергияның дұрыс арақатынасы қамтамасыз
етіледі.

Табиғи азықтық жерлердің орташа үлесі кезінде егістік жерлерде өсіру
үшін жақсы жаю мүмкіндігімен қысқы азықтандыру үшін негіз болатын
мынадай дақылдарды да таңдайды: сүрлемге арналған жүгері, пішендеме мен
пішенге және күздік аралық дақылдарға арналған көпжылдық және бір
жылдық шөптер. Олар қоректік заттардың бірлігіне аз шығынмен 1 га-дан
көп өнім береді.

Табиғи азықтық жерлердің үлесі аз немесе олардың өнімділігі төмен
болған кезде далалық азықтық өндіру жаз мезгілінде қорада азықтандыру
үшін де азықты қамтамасыз етуі тиіс. Жасыл конвейер құру үшін жоғары
өнімді көпжылдық жемдік дақылдармен қатар біржылдық жемдік
дақылдарды да, кейде салыстырмалы түрде төмен өніммен және азықтың
жетіспеушілігін жеке мерзімде жабу және жануарларды үздіксіз қамтамасыз
ету үшін көп шығынмен өсіру қажет.

Кәсіпорындарды азықпен қамтамасыз етудің негізгі нысандары
мыналар болып табылады.

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіретін ірі көп салалы кәсіпорындар.
Бұл азықтарды тасымалдауға кететін ең аз шығындарды қамтамасыз етуге
және олардың шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді. Жем-шөп өндірісін
ұйымдастырудың осындай нысаны кезінде сапалы жем-шөп қажетті
ассортиментте және жасыл және консервіленген сияқты арзанырақ алуға
болады. Азықтандырудың бұл түрінде малдың шырынды (әсіресе жасыл)
жеммен қамтамасыз етілуінің қиындығы, мал азығы өнімдерінің өзіндік
құнының қалыптасуына әсер ететін көліктің жоғары құны және нарықтағы
жоғары баға сияқты маңызды кемшіліктер бар [16].

Ауылшаруашылық кәсіпорындары мал шаруашылығы өнімдерін өз
өндірісінде және басқа фермалар мен бордақылау фабрикаларында сатып
алынған жемдерді өндірумен айналысады. Шаруашылықтың табиғи-
экономикалық жағдайларына байланысты мал азығын берудің бұл
нысандарының әрқайсысы, егер ол мал шаруашылығы өнімдерін тиімді
өндіруді қамтамасыз етсе, өмір сүруге құқылы.

Қазіргі кезеңдегі жемшөп өндірісіндегі ғылыми-техникалық прогрестің
негізгі бағыттары: - табиғи азықтық жерлердің өнімділігін жан-жақты
арттыру, гектардан бірлігі 6-10 мың мал азығы шығымдылығы бар мәдени
суармалы шабындықтар мен жайылымдар алаңдарын кеңейту; - суарылатын
және суармалы жерлерде жоғары өнім алуды қамтамасыз ететін далалық
жемшөп өндірісін одан әрі қарқындату; - құрамында ақуызы жоғары бұршақ
дақылдарының егісін кеңейту; - азық дайындау, консервілеу және сақтау
технологиясын жетілдіру.

Азықтандыру – мал ағзасының қалыптасуына, олардың қажетті өнімдік
және асыл тұқымдық қасиеттерінің дамуына әсер ететін, өнім сапасын
жақсартатын маңызды фактор.

Мал азықтандыру мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің
технологиялық процесінде орталық орын алады. Мал шаруашылығын
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азықтандыру кезінде ақуыз мен энергияның дұрыс арақатынасы қамтамасыз
етіледі.

Табиғи азықтық жерлердің орташа үлесі кезінде егістік жерлерде өсіру
үшін жақсы жаю мүмкіндігімен қысқы азықтандыру үшін негіз болатын
мынадай дақылдарды да таңдайды: сүрлемге арналған жүгері, пішендеме мен
пішенге және күздік аралық дақылдарға арналған көпжылдық және бір
жылдық шөптер. Олар қоректік заттардың бірлігіне аз шығынмен 1 га-дан
көп өнім береді.

Табиғи азықтық жерлердің үлесі аз немесе олардың өнімділігі төмен
болған кезде далалық азықтық өндіру жаз мезгілінде қорада азықтандыру
үшін де азықты қамтамасыз етуі тиіс. Жасыл конвейер құру үшін жоғары
өнімді көпжылдық жемдік дақылдармен қатар біржылдық жемдік
дақылдарды да, кейде салыстырмалы түрде төмен өніммен және азықтың
жетіспеушілігін жеке мерзімде жабу және жануарларды үздіксіз қамтамасыз
ету үшін көп шығынмен өсіру қажет.

Кәсіпорындарды азықпен қамтамасыз етудің негізгі нысандары
мыналар болып табылады.

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіретін ірі көп салалы кәсіпорындар.
Бұл азықтарды тасымалдауға кететін ең аз шығындарды қамтамасыз етуге
және олардың шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді. Жем-шөп өндірісін
ұйымдастырудың осындай нысаны кезінде сапалы жем-шөп қажетті
ассортиментте және жасыл және консервіленген сияқты арзанырақ алуға
болады. Азықтандырудың бұл түрінде малдың шырынды (әсіресе жасыл)
жеммен қамтамасыз етілуінің қиындығы, мал азығы өнімдерінің өзіндік
құнының қалыптасуына әсер ететін көліктің жоғары құны және нарықтағы
жоғары баға сияқты маңызды кемшіліктер бар [16].

Ауылшаруашылық кәсіпорындары мал шаруашылығы өнімдерін өз
өндірісінде және басқа фермалар мен бордақылау фабрикаларында сатып
алынған жемдерді өндірумен айналысады. Шаруашылықтың табиғи-
экономикалық жағдайларына байланысты мал азығын берудің бұл
нысандарының әрқайсысы, егер ол мал шаруашылығы өнімдерін тиімді
өндіруді қамтамасыз етсе, өмір сүруге құқылы.

Қазіргі кезеңдегі жемшөп өндірісіндегі ғылыми-техникалық прогрестің
негізгі бағыттары: - табиғи азықтық жерлердің өнімділігін жан-жақты
арттыру, гектардан бірлігі 6-10 мың мал азығы шығымдылығы бар мәдени
суармалы шабындықтар мен жайылымдар алаңдарын кеңейту; - суарылатын
және суармалы жерлерде жоғары өнім алуды қамтамасыз ететін далалық
жемшөп өндірісін одан әрі қарқындату; - құрамында ақуызы жоғары бұршақ
дақылдарының егісін кеңейту; - азық дайындау, консервілеу және сақтау
технологиясын жетілдіру.

Азықтандыру – мал ағзасының қалыптасуына, олардың қажетті өнімдік
және асыл тұқымдық қасиеттерінің дамуына әсер ететін, өнім сапасын
жақсартатын маңызды фактор.

Мал азықтандыру мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің
технологиялық процесінде орталық орын алады. Мал шаруашылығын

қарқындату және оны өнеркәсіптік негізге ауыстыру жағдайында азық
шығынының төмендеуі кезінде жоғары сапалы өнім алуды қамтамасыз ететін
толыққанды азықтандырудың рөлі артады.

Ауыл шаруашылығы жануарларын дұрыс азықтандыруды
ұйымдастыру жануарлардың әр түрлі қоректік және минералдық заттарға,
витаминдерге және жемнің биологиялық құндылығына деген қажеттілігін
білуге негізделген. Зоотехникалық ғылым жинақтаған деректер негізінде
ауыл шаруашылығы жануарларын азықтандырудың жаңа егжей-тегжейлі
нормалары әзірленді, онда олардың тамақтанудың 22-30 элементтеріне
қажеттілігі ескерілген. Оларды қолдану малдардың өнімділігін 8-12% - ға
арттыруға және өнім бірлігінің өндірісіне азықтың шығындарын төмендетуге
мүмкіндік береді.

Азықтың немесе рационның қоректілігі азықтандырудың егжей-
тегжейлі нормаларының барлық көрсеткіштерін кешенді бағалаумен
анықталады. Толық азықтандыру үшін ақуыздар, ақуыздар маңызды.
Жануарлардың тіршілік әрекеті ағзадағы ақуыз заттарының түзілуі мен
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протеиндердің сапасына аз дәрежеде әрекет етеді. Жоғары өнімді
сиырлардың рационын метионинмен, лизинмен және триптофанмен
қамтамасыз ету бойынша бақылау керек.

Көмірсулар – өсімдік азығының құрғақ затының негізгі құрамдас бөлігі
және жануарларға арналған энергияның негізгі көзі. Азықтар мен
рациондардың көмірсулар қоректілігі қанттың, крахмалдың және
клетчатканың болуымен сипатталады. Диеталарды теңгеру үшін қант-
тротеин қатынасы үлкен маңызға ие. Ол ас қорытылған протеиннің бір
бөлігіне қанттың қанша бөлігін көрсетеді. Сүтті мал үшін оңтайлы қарым-
қатынас 0,8-1,0, яғни әрбір 100 г ас қорытылған протеинге рационда 80-100 г
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Жануарларды азықтандыруда азықтың липидті көбейтетін қоректілігі
маңызды. Майдың рөлі оның энергетикалық құндылығымен ғана
шектелмейді. Ол жасушалардың протоплазмасының құрамына құрылымдық
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материал ретінде кіреді. Жеке май қышқылдары-жержаңғақ және линолен –
зат алмасудың, жануарлардың өсуі мен дамуының қалыпты процестері үшін
өте маңызды. Азықта май жетіспеген жағдайда, жануарлар әдетте майда
еритін А, в, е, к витаминдерінде жетіспейді.

Ауыл шаруашылығы жануарларының қоректенуінде минералдық
заттардың маңызы өте зор, бірақ олар энергетикалық құндылыққа ие емес.
Бұл организмдегі зат алмасудың барлық процестерінде минералды заттардың
ойнайтын үлкен рөлімен түсіндіріледі. Азықтар мен рациондардың
минералды қоректілігі оларда макро - және микроэлементтердің болуымен
сипатталады. Реакция күл рационның тиіс слабощелочной. Бұл сілтілік
элементтер (натрий, калий, кальций, магний) қышқылдан (фосфор, күкірт,
хлор) басым. Микроэлементтерден темір, мыс, мырыш, марганец, кобальт,
йод маңызды. Оларға қажеттілік егжей-тегжейлі нормаларда ескеріледі.

Витаминдер ағзаның қалыпты қызметін және жануарлардың өсуін
сақтау үшін қажет, жоғары биологиялық белсенділігі бар, зат алмасу
процестерінде катализаторлар ретінде әрекет етеді, рационның қоректік
заттарын пайдалануды жақсартуға ықпал етеді. Диетадағы кем дегенде бір
витаминнің жетіспеушілігі зат алмасуда функционалдық бұзылуларды және
жануарлардың өнімділігінің төмендеуін тудырады.

Мал азығының химиялық кұрамы жəне биологиялық құндылығы.
Өсімдіктер мал азығының негізгі көздері - егістікте жэне шалғындықта мал
азығын өндіру, бірақ орманды-дала және далалы аймақтарда көп жыртылған
жер көлеміне байланысты егістікте азық өндіру мал шаруашылығына 70%-ға
дейін барлық мал азығын береді, бұл көрсеткіш құрғақ далалы аймақтарда
50-60%-ға дейін, шөл және шөлейт аймақтарда 20-30%-ға дейін төмендейді.
Егістікте дәнді жем-шөп дақылдар, сүрлем дақылдар, көпжылдық және
біржылдық шөптер, пішен, пішендеме, құрама жем, дәруменді шөп ұнының
шикізатын алу үшін өсіріледі. Ең жақсы құрама жем дәнді жем-шөптерден
арпа, сұлы, жүгері және дәнді бұршақ және т.б. дақылдардан дайындалады.
Мал әртүрлі азықпен азықтандырылады, олардың құндылығы және
биологиялық бағалығы құрамына кіретін химиялық заттармен анықталады.

Малдар мен өсімдіктер ағзасының негізгі құрамына көміртегі, сутегі,
азот және химиялық элементтер - фосфор, кальций, күкірт, хлор, фтор, темір,
магний кіреді. Осы химиялық элементтер бір-бірімен қосылып, мал және
өсімдік ағзасында әр түрлі органикалық және бейорганикалық заттарды
құрайды.

Бейорганикалық заттарға су және минералды тұздар кіреді. Су барлық
мал азық түрлерінің құрамында 5-95 % мөлшерінде болады. Әсіресе,
тамыржемістілерде, көк балаусада, азық-түлік өндірісінің қалдықтарында,
қыспақтарда көп болады. Су мөлшерін (химиялық реакция үшін алынған
жем-шөп үлгісінің нақты мөлшері) 100-105С температурада тұрақты
салмағына дейін кептіре отырып анықтайды. Мал және өсімдік ағзасында су
маңызды физиологиялық қызмет атқарады. Су қоректік заттарды ағзасының
бір жақ бөлігінен екінші жағына тасымалдайды, ас қорытуға қатынасады, зат
алмасу заттарын шығарады, дененің температурасын реттейді. Мал
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Бейорганикалық заттарға су және минералды тұздар кіреді. Су барлық
мал азық түрлерінің құрамында 5-95 % мөлшерінде болады. Әсіресе,
тамыржемістілерде, көк балаусада, азық-түлік өндірісінің қалдықтарында,
қыспақтарда көп болады. Су мөлшерін (химиялық реакция үшін алынған
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азығының су мөлшері неғұрлым көп болса, соғұрлым оның қоректілігі және
құндылығы аз болады.

Минералды заттарды мал азығы үлгісін күл болғанға дейін жаға
отырып анықтайды. Күлде кальций, натрий, калий, магний, темір қоспалары
көп. Күкірт пен фосфор ақуыз молекулаларының құрамына кіреді. Бұл
заттар, әсіресе, кальций, фосфор малдардың қаңқа сүйегіне, өсуіне,
заттардың қалыпты алмасуына, ұрықтылығына және өнімділігіне аса қажет.
Тұздар мен Д дәрумені жетіспегенде жас төлдер мешел (рахит) ауруымен
ауырады, ал ірі қара малдарда заттардың алмасу процесі өзгереді, ұрық
дұрыс жетілмейді.

Негізінен, мал азығы минералды заттарға бай. Мысалы, 1 кг сүйек
ұнында 51 г кальций және 32,1 г фосфор болады, балық ұнында 60,6 г жэне
32 г сәйкес.

Өсімдіктерде мал азығының күл заттары аз (5%) және олар оның
құрамында бір қалыпты үлестірілмеген. Олар өсімдіктің дән,
тамыржемістілердің, түйнектеріне қарағанда жапырақ пен сабақтарында көп.
Дәнде минералды заттар, көбінесе, қабығында жиналған, сондықтан ұнға
қарағанда кебек күл заттарына бай. Астық дақылдарына қарағанда
асбұршақта, жоңышқада, сиыржоңышқада, майбұршақта жэне т.б. бұршақ
дақылдарда минералды заттар,оның ішінде кальций өте көп.
Органикалық заттарға азотты, азотсыз заттар және дәрумендер кіреді.
Азотты заттар немесе шикі протеиннің кұрамына ақуыз және амид жатады.
Азотты заттардың жалпы мөлшерін, мал азығының азот мөлшерін 6,25
коэффициентіне көбейте отырып анықтайды. Бұл коэффициент азотты
заттардағы азоттың мөлшерін (%) анықтайды. Көк балауса, сүрлем, тамыр,
түйнек жемісті өсімдіктер амидтер-ферменттер және бактериялар арқылы
синтезделетін немесе ақуыз бөлінген уақытта құралатын аралас заттарға бай.
Қазіргі уақытта анықталған ақуыз азотты заттардың 70% биологиялық
құндылығы жоғары заттардан - аминқышқылдардан тұрады.

Амидтер күйіс қайырушы малдардың асқазан - ішек жолындағы
бірсыпыра бактериялардың тағамы болып табылады. Мал азығының ақуызы
маңызды алмастырылмайтын амин-қышқылдырының бар болуына
байланысты толық жарамды және толық жарамсыз болады.
Алмастырылмайтын аминқышқылдарына лизин, триптофан, лейцин және т.б.
жатады. Олар мал ағзасында жиналуы мүмкін емес және жем-шөппен алыну
керек, себебі олар жетіспеген жағдайда заттардың алмасуы бұзылады,
өнімділікті төмендетеді, жас малдардың өсуі тоқталады. Ағзада ақуыз
толығып жетіліп отыруы керек, себебі оны басқа қоректік заттармен
алмастыруға болмайды. Ақуыз - құрылыс заты. Ол мал ағзасындағы барлық
мүше мен ұлпа құрамына кіреді. Барлық тіршілік процестері ақуыз
алмасуымен байланысты.

Азотсыз экстрактивті заттарға (АЭЗ) майлар мен көмірсулар жатады.
Майлы дақылдардың тұқымдары мен оларды өңдегеннен кейінгі

қалдықтарын (күнжара) қоспағанда майлар малазықтық дақылдарда аз
мөлшерде (0,1-6%) болады. Майлар жасушаның алмасуына қатысады және
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ағзаның негізгі энергия көзі болып табылады.
Көмірсулар барлық мал азықтық өсімдік құрамына кіреді. Көмірсулар

жасұнық пен азотсыз экстрактивті заттардан түзіледі, олардың ішінде
таңдаулылары суда еритін көмірсулар (қанттар) және суда ерімейтін
(крахмал) бар. Көмірсулы жем-шөп мал ағзасында майлар, көмірсу заттарды
(гликоген, қан қанты) құрайды. Химиялық реакция нәтижесінде
көмірсулардан жылу энергиясы пайда болады жэне сол энергия қозғалыс пен
жұмыс істегенде жұмсалады. Сондықтан жұмыс аттарына сұлы беріледі,
себебі онда барлық құрғақ заттан 60%-на дейін крахмал болады.

Крахмал дәнді-астық дақылдардың тұқымдарында, картоп
түйнектерінде, жер алмұртында болады. Сабақтар мен жапырақтарда өте аз
2% дейін. Мал ағзасында крахмалды гликоген анық көрінеді, ол бауырға
жиналып, жинақталған заттар болып қызмет етеді. Қант қызылшасында 24
%-ке дейін, жүгеріде және ақ жүгері (шай жүгері) сабақтарында, бақша
дақылдарында, сүтте 3-5% көп.

Жасұнық - өсімдік жасушасының қабығының негізгі бөлігі. Оның
ағзада қорытылуы қиын және сіңімділігі нашар. Жасұнықтың көп мөлшері
мал азығының құндылығын төмендетеді. Әсіресе, құнарсыз мал азығы
жасұныққа бай: дәнді астық дақылдардың сабанында - 35-45%, пішенде 22-
33%. Дәнді астық дақылдардың дәнінде аз - 2-10%, картопта және
тамыржемістілерде - 0,8-1,7%. Өсімдік неғұрлым жас болса, соғүрлым оның
құрамында жасұнық аз. Гүлдеуге дейін шабылған шөптен гүлдеп болғаннан
кейін шабылған шөптің жасұнығы екі есе көп болады. Сондықтан тұрып
қалған шөптен жасалған пішен ірі қара малдар ағзасында нашар қорытылады
және қоректілігі төменділігімен ерекшеленеді [15,16].

Ірі қараны азықтандыру. Қолдағы сиырдың сүттілігі алдымен оның
дұрыс азықтандырылуына байланысты. Әрбір литр сүт түзу үшін желін
тамырлары арқылы 500 литрден астам қан өтеді екен. Ал тәулігіне оншақты
литр сүт шығатын сиырларды алсақ, олардың желін тамырлары арқылы 5 -6
мың литрден астам қан өтетінін есептеу қиын өмес. Осы қан құрамында сүтті
түзуге қажетті бүкіл қоректік заттар мен қосындылар жеткізілуі тиіс. Ал олар
қайдан алынбақ? Қан құрамына малдың ас қорыту жолдарындағы
қорытылған азықтық қоректік заттары сіңіріледі. Сондықтан қан мен қажетті
қосындылар сүт түзу үшін, малды жан-жаңты толықтырылған азықтық,
рациондармен жеткілікті дәрежеде азықтандыру қажет.

Сиырды дұрыс азықтандыру үшін олардың негізгі ас қорыту
ерекшеліктерін білген жөн. Басқа да күйіс қайыратьш мал сияқты сиыр жеген
азық та алдымен төрт камерадан тұратын асқазанының алдыңғы камералары
- үлкен қарын, жалбыршақ және тақия қарындарда алдынала өңдеуден өтеді.
Бұл алдыңғы қарындарда көптеген микроорганизмдер тіршілік етеді. Осы
қарындар олардың өсіп-өнуіне әбден қолайлы. Алдыңғы қарындарда
ұлтабардағыдай өте қышқыл реакциялы қарын сөлі немесе тұз қышқылы
болмайды, ал күйіс қайыру кезінде сиырдың сілекей бездері шығаратын
сілекейі көп мөлшерде үлкен қарынга құйылъш, ондағы ортаға
микроорганизмдер тіршілігіне қолайлы сілтілік реакция береді. Содан барып
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ағзаның негізгі энергия көзі болып табылады.
Көмірсулар барлық мал азықтық өсімдік құрамына кіреді. Көмірсулар
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таңдаулылары суда еритін көмірсулар (қанттар) және суда ерімейтін
(крахмал) бар. Көмірсулы жем-шөп мал ағзасында майлар, көмірсу заттарды
(гликоген, қан қанты) құрайды. Химиялық реакция нәтижесінде
көмірсулардан жылу энергиясы пайда болады жэне сол энергия қозғалыс пен
жұмыс істегенде жұмсалады. Сондықтан жұмыс аттарына сұлы беріледі,
себебі онда барлық құрғақ заттан 60%-на дейін крахмал болады.

Крахмал дәнді-астық дақылдардың тұқымдарында, картоп
түйнектерінде, жер алмұртында болады. Сабақтар мен жапырақтарда өте аз
2% дейін. Мал ағзасында крахмалды гликоген анық көрінеді, ол бауырға
жиналып, жинақталған заттар болып қызмет етеді. Қант қызылшасында 24
%-ке дейін, жүгеріде және ақ жүгері (шай жүгері) сабақтарында, бақша
дақылдарында, сүтте 3-5% көп.

Жасұнық - өсімдік жасушасының қабығының негізгі бөлігі. Оның
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мал азығының құндылығын төмендетеді. Әсіресе, құнарсыз мал азығы
жасұныққа бай: дәнді астық дақылдардың сабанында - 35-45%, пішенде 22-
33%. Дәнді астық дақылдардың дәнінде аз - 2-10%, картопта және
тамыржемістілерде - 0,8-1,7%. Өсімдік неғұрлым жас болса, соғүрлым оның
құрамында жасұнық аз. Гүлдеуге дейін шабылған шөптен гүлдеп болғаннан
кейін шабылған шөптің жасұнығы екі есе көп болады. Сондықтан тұрып
қалған шөптен жасалған пішен ірі қара малдар ағзасында нашар қорытылады
және қоректілігі төменділігімен ерекшеленеді [15,16].

Ірі қараны азықтандыру. Қолдағы сиырдың сүттілігі алдымен оның
дұрыс азықтандырылуына байланысты. Әрбір литр сүт түзу үшін желін
тамырлары арқылы 500 литрден астам қан өтеді екен. Ал тәулігіне оншақты
литр сүт шығатын сиырларды алсақ, олардың желін тамырлары арқылы 5 -6
мың литрден астам қан өтетінін есептеу қиын өмес. Осы қан құрамында сүтті
түзуге қажетті бүкіл қоректік заттар мен қосындылар жеткізілуі тиіс. Ал олар
қайдан алынбақ? Қан құрамына малдың ас қорыту жолдарындағы
қорытылған азықтық қоректік заттары сіңіріледі. Сондықтан қан мен қажетті
қосындылар сүт түзу үшін, малды жан-жаңты толықтырылған азықтық,
рациондармен жеткілікті дәрежеде азықтандыру қажет.

Сиырды дұрыс азықтандыру үшін олардың негізгі ас қорыту
ерекшеліктерін білген жөн. Басқа да күйіс қайыратьш мал сияқты сиыр жеген
азық та алдымен төрт камерадан тұратын асқазанының алдыңғы камералары
- үлкен қарын, жалбыршақ және тақия қарындарда алдынала өңдеуден өтеді.
Бұл алдыңғы қарындарда көптеген микроорганизмдер тіршілік етеді. Осы
қарындар олардың өсіп-өнуіне әбден қолайлы. Алдыңғы қарындарда
ұлтабардағыдай өте қышқыл реакциялы қарын сөлі немесе тұз қышқылы
болмайды, ал күйіс қайыру кезінде сиырдың сілекей бездері шығаратын
сілекейі көп мөлшерде үлкен қарынга құйылъш, ондағы ортаға
микроорганизмдер тіршілігіне қолайлы сілтілік реакция береді. Содан барып

алдыңғы қарындарда әбден күйселіп, шайналып, ұсақталмаған азық
бөлшөктері біршама уақыт кідіретіндіктен олардың қоректік заттарын
пайдаланып, көптеген микроорганизмдер өсіп-өнеді. Олар бір клеткалы
жануар тектес (микрофауна) және қарапайым өсімдік тектес (микрофлора)
организмдерден тұрады. Өздерінің тіршілік процестеріне үлкен қарынға
түскен азықтық заттарды пайдаланып, өз денесінің қосындыларына енгізеді.
Мысалы, азықтық азоттың заттарды игеріп, өз денесі белогының амин
қышқылдарын түзеді. Олар белоктық азот пен белок емес заттардың
(амидтердің), сонымен қатар тіпті анорганикалық азотты (карбамид сияқты
химиялық қосындыларды) да игере алатындығын ескерсек, осы
микробиологиялық түзу арқылы сиырларға құнсыз азоттық, қосындылардан
ауыспайтьш амин қышқылдарына байытылған құнды белоктар жеткізіледі.
Міне, осыдан эволюция барысында макроорганизм (сиыр) мен
микроорганизмдер (үлкен қарын микрофлорасы мен микро-фаунасы) бір-
біріне қажетті жағдай туғызып, өзара тіршілік етеді.

Алмастыруға келмейтін аминқышқылдарымен қатар алдыңғы
орындардағы микроорганизмдер маңызды витаминдерді (В12
цианкобаламин, К витамині) де түзетінін ескерсек, олардың азықты
биологиялық өңдеуден өткізуінің малға қаншалықты маңызды екенін ағару
қиын емес.

Сондықтан ірі қараның азық рационын олардың алдыңғы қата-
рындарында өтетін микробиологиялық процестерді ескере отырып жасау
қажет. Азық рационы арқылы алдыңғы қарындардағы микробиологиялық
түзуді неғұрлым ұлғайта алсақ, малды жоғары сапалы белоктық заттармен,
қажетті витаминдермен солғұрлым қамтамасыз ете аламыз. Оның алғашқы
шарты - сиыр рационының бірыңғай сақтап, тез бұзбай, ал қолданылатын
жаңа азықтарды біртіндеп, аз-аздап енгізеді. Сондай-ақ қысқы
азықтандырудан жазғы жайылымға ауыстырғанда да осы қағиданы ұмытпай,
қысқы азықтарды біртіндеп қана ауыстыру қажет. Сонда ғана сиырды іш өту
індетінен сақтандырьш, қысқы рациондарға бейімделіп қалған
микроорганизмдер ассоциациясын сақтап қалуға болады.

Сиыр азықтандыруды дұрыс ұйымдастыру үшін оның жасына, тірілей
салмағына, физиологиялық жағдайына, өніміне қарап оларға қажетті қоректік
заттар мөлшерін (азықтық нормасын) анықтауға болады. Қазіргі кезде
сиырларга 80-нен астам қоректік және биологиялық активті заттардың қажет
екендігі белгілі больш отыр. Әрине азықтандыру барысында олардың бәрінің
деңгейін бақылау мүмкін емес. Сондықтан сиыр организмінің қоректік
заттарға деген мұқтаждығын көрсететін нормалық көрсеткіштер ретінде ең
маңызды алты көрсеткіш алынады.

Олардың ішіндегі негізгісі - организмнің жалпы энергиялық
мұқтаждығын көрсететін Советтік азық өлшемі. Қазіргі уақытта бұл өлшем
ретінде құнарлылығы өгіз денесіне 150 грамм май байлайтын 1 кг сұлы
алынған. Советтік азықөлшемімен қатар құндылығы алмасу энергиясының
2500 килокалориясына тең энергиясының 2500 килокалориясына тең
энергиялық азық өлшемі де қолданылады.
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Белоктық қажеттіліктің көрсеткіші ретінде қорытылатъшн протеин,
минералдық көрсеткіштер ретінде - ас тұзы, калций жәнө фосфор,
витаминдік көрсеткіш ретінде - каротин алынған. Міне, осы алты көрсеткіш
малдың азық нормасын белгілейді. Әсіресе организм қажеттігін энергиядан
кейін белоктық заттармен қамтамасыз етудің маңызы өте зор. Өйткені олар
организмдегі пластикалық, құрылымдық түзу процестерін қамтамасыз етеді.

Сиырларды азықтандыру нормасы бақшалық дақылдар ,ірі азықтарға
пішен, пішендеме, сабан, жемге құрама жем, астық және бұршақ
тұқымдастар дәні, кебек, күнжара, шроттар жатады.

Көк азықтар - ірі қараның жазғы уақыттағы негізгі азығы. Жақсы
жайылымда сауын сиырлар тәулігіне 70 килограмға дейін көк балауса жей
алады. Жас көк балаусаның ылғалдылығы жоғары болғандықтан жалпы
құндылығы 0,18 -0,29 азық өлшемі аралығында болады. Орташа химиялық
құрамын алғанда түрлі жайылым отында 60 - 80% су, ал құрғақ затында 20 -
25% протеин, 10 - 18% клөтчатка, 4 - 5% май, 35 - 50% азотсыз экстравтік
заттар, 9 - 11% минералды (күлді) заттар болады. Құрамында мал
организмінің тіршілігіне қажетті барлық дерлік қоректік және биологиялық
белсенді заттар, ең алдымен витаминдер, өте жақсы сіңірілетін болғандықтан
көк азықтардың қоректілігі мен құндылығы өте жоғары бағаланады. Жалпы
қоректілігі жағынан көк азықтардың құрғақ заты құнарлы жемдермен тең
түссе, биологиялық және витаминдік бағалылығы жағынан олардан
анағұрлым басым.

Жазғы уақытта сиырларды күн ұзағына (тәулігіне 14 -16 сағат), әсіресе
ертеңгі және кешкі салқынды пайдаланып өріске шығарған жөн. Жайылымда
сиыр жақсы серуендейді. Оның үстіне күн сәулесін қабылдап, ширайды,
денесіне белок, май, минералды заттар және витаминдер қоры жиналады.
Олардың өнімділігі артып, өнімінің сапасы жақсарады. Мысалы, сүт
құрамында каротин көбейгендіктен одан шайқалған май сары түсті, мол
витаминді келеді. Сиырлардың күйті жақсы келіп, ұрықтанғыш қабілеті
артады.

Көктемгі уақытта көк шыға сиырларды бірден жайылым отына
шығаруға болмайды. Қысқы ірі азықтарды бірден шырынды көк балаусамен
алмастырса, алдыңғы карындардағы микробиологиялық, процестер күрт
өзгеріп, көптеген ішкі газдар пайда болады. Сөйтш сиырдың іші кеуіп
(тимпания) кетеді. Тіпті іші де өтеді. Оның алдын алу үшін малды жаңа
шыққан көк балаусаға біртіндеп, өріске шығар алдында ірі азықтар беріп
алып жайған жөн.

Мал-азықтық рацион көлемі. Рацион - әр түрлі жем-шөпті
өнімділігіне, тірі салмағына және малдың физиологиялық күйіне сәйкес
жасап күнделікті беру. Жем-шөпті көп мөлшерде беру ас қорыту жүйесіне
артық салмақ түсіретіндіктен, мал азығы біршама нашар қорытылады.

Егер жем-шөпте жасұнық көп болса, онда оның қоректік заттарының
қоректілігі төмендейді. Жем-шөптегі органикалық қышқылдар, ас қорыту
сөлінің бөлінуін күшейтеді және ас қорытуды жақсартады, сондықтан
құрамында сүрлем, малазықтық тамыржемістілер, көк балауса және ашытқы
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Белоктық қажеттіліктің көрсеткіші ретінде қорытылатъшн протеин,
минералдық көрсеткіштер ретінде - ас тұзы, калций жәнө фосфор,
витаминдік көрсеткіш ретінде - каротин алынған. Міне, осы алты көрсеткіш
малдың азық нормасын белгілейді. Әсіресе организм қажеттігін энергиядан
кейін белоктық заттармен қамтамасыз етудің маңызы өте зор. Өйткені олар
организмдегі пластикалық, құрылымдық түзу процестерін қамтамасыз етеді.

Сиырларды азықтандыру нормасы бақшалық дақылдар ,ірі азықтарға
пішен, пішендеме, сабан, жемге құрама жем, астық және бұршақ
тұқымдастар дәні, кебек, күнжара, шроттар жатады.

Көк азықтар - ірі қараның жазғы уақыттағы негізгі азығы. Жақсы
жайылымда сауын сиырлар тәулігіне 70 килограмға дейін көк балауса жей
алады. Жас көк балаусаның ылғалдылығы жоғары болғандықтан жалпы
құндылығы 0,18 -0,29 азық өлшемі аралығында болады. Орташа химиялық
құрамын алғанда түрлі жайылым отында 60 - 80% су, ал құрғақ затында 20 -
25% протеин, 10 - 18% клөтчатка, 4 - 5% май, 35 - 50% азотсыз экстравтік
заттар, 9 - 11% минералды (күлді) заттар болады. Құрамында мал
организмінің тіршілігіне қажетті барлық дерлік қоректік және биологиялық
белсенді заттар, ең алдымен витаминдер, өте жақсы сіңірілетін болғандықтан
көк азықтардың қоректілігі мен құндылығы өте жоғары бағаланады. Жалпы
қоректілігі жағынан көк азықтардың құрғақ заты құнарлы жемдермен тең
түссе, биологиялық және витаминдік бағалылығы жағынан олардан
анағұрлым басым.

Жазғы уақытта сиырларды күн ұзағына (тәулігіне 14 -16 сағат), әсіресе
ертеңгі және кешкі салқынды пайдаланып өріске шығарған жөн. Жайылымда
сиыр жақсы серуендейді. Оның үстіне күн сәулесін қабылдап, ширайды,
денесіне белок, май, минералды заттар және витаминдер қоры жиналады.
Олардың өнімділігі артып, өнімінің сапасы жақсарады. Мысалы, сүт
құрамында каротин көбейгендіктен одан шайқалған май сары түсті, мол
витаминді келеді. Сиырлардың күйті жақсы келіп, ұрықтанғыш қабілеті
артады.

Көктемгі уақытта көк шыға сиырларды бірден жайылым отына
шығаруға болмайды. Қысқы ірі азықтарды бірден шырынды көк балаусамен
алмастырса, алдыңғы карындардағы микробиологиялық, процестер күрт
өзгеріп, көптеген ішкі газдар пайда болады. Сөйтш сиырдың іші кеуіп
(тимпания) кетеді. Тіпті іші де өтеді. Оның алдын алу үшін малды жаңа
шыққан көк балаусаға біртіндеп, өріске шығар алдында ірі азықтар беріп
алып жайған жөн.

Мал-азықтық рацион көлемі. Рацион - әр түрлі жем-шөпті
өнімділігіне, тірі салмағына және малдың физиологиялық күйіне сәйкес
жасап күнделікті беру. Жем-шөпті көп мөлшерде беру ас қорыту жүйесіне
артық салмақ түсіретіндіктен, мал азығы біршама нашар қорытылады.

Егер жем-шөпте жасұнық көп болса, онда оның қоректік заттарының
қоректілігі төмендейді. Жем-шөптегі органикалық қышқылдар, ас қорыту
сөлінің бөлінуін күшейтеді және ас қорытуды жақсартады, сондықтан
құрамында сүрлем, малазықтық тамыржемістілер, көк балауса және ашытқы

мал азығы бар рациондар ең көп қоректілік коэффициентімен ерекшеленеді.
Мал азығының кұрамында протеин мөлшері жеткіліксіз немесе артық

болған жағдайда ағза басқа қоректік заттарды қолдануын төмендетеді.
Мал азығындағы протеин мөлшері протеин қатысуымен бақылануы

және ол протеиннің бір бөлігіне қанша қорытылған көмірсулар мен майлар
келуін көрсетуі тиіс. Жем-шөптің қорытылуы әдеттегідей жүреді, протеиннің
бір бөлігіне азотсыз экстрактивті заттарының 6-8 бөлігі келеді.

Мал азықтандыру тәжірибесінде протеин қатынасын: 1:6 азырақ, 6:8
әдетті, 8:12 кең деп атайды. Протеин қатынасын қорытылған қоректік
заттардың мөлшерін біле отырып есептеуге болады. Мысалы, сұлыда 2%
жасұнық, 44,8% азотсыз экстрактивті заттар, 7,2% протеин және 4% май
болады. Соңғы көрсеткішті 2,25 коэффициентіне көбейтеді, себебі майдың
калориясы көмірсулармен салыстырғанда екі есе жоғары.

Сонымен қатар қоректік мал азықты азықтандыруға дайындау
дәрежесіне байланысты. Мысалы, пісірілген картопты шикі картопқа
қарағанда шошқалар жақсы қорытады, дәл осылай шөп ұнын да пішенге
қарағанда жақсы қорытады.

Пайдалы мал азығы тек қана тиісті химиялық құрамымен емес, әр
түрлі малдар түріне жоғары дәрежеде сіңімді болу керек. Малдардың жем-
шөпті қорытуы орташа есеппен 60-70% болады, яғни 30-40% жем-шөпті
малдар пайдаланбайды және олар транзитпен көңге кетеді. Жем-шөптің
қорытылуы өсімдіктің өсу-даму кезеңіне қарай өзгереді және ең жоғары
көрсеткіш түптену кезеңіне келеді, ал түтіктенуден шығу (бүрлену) кезеңінен
өткен соң, өсімдіктердің сабақтары қатаяды да желінуі нашарлайды, себебі
пластикалық заттардың ағуы тамыр жүйесімен тұқымға ауысады,
өсімдіктерде, көбінесе, жасұнық құралады.

Ақуыз және азотсыз экстрактивті заттар өсімдіктің түптену кезеңінде
ең жоғары мөлшерге 70-90%, май мен жасұнық 60-70%о жетіп, кейінгі
вегетация кезеңдерінде түптену кезеңімен салыстырғанда гүлдену кезеңінде
10-15%, жеміс байлануында 15-20% және кеуіп қалуында 30-40 %-ке
төмендейді. Қорытылу процесінде аминқышқылдары, қанттар және еритін
минералды тұздар қан мен асқазанға түсіп, мал денесінің жаңа жасушалар
мен ұлпа құруына және өнімді өндіруіне жұмсалады. Бұл қоректік заттар мал
азығының қорытылу бөлігін ағзамен пайдаланбаған заттарға жатады.
Қоректік заттардың қоректілігі пайызбен көрсетіледі. Мал азығының
қоректілік коэффициенті желінген жем-шөптің қорытылған заттар
қатынасымен көрсетілген пайыз мөлшері. Жем-шөптің қоректілігі мынадай
факторларға байланысты:

Мал түрі. Әр түрлі малдар түрінің ас қорыту жүйесі бірдей емес,
сондықтан оларда бір түрлі мал азығының бойға таралуы әр түрлі. Күйіс
қайырушы малдар (ірі қара малдар мен қойлар) құнарсыз жасұнықпен бай
жем-шөпті жылқылар мен шошқаларға қарағанда жақсы қорытады.

Малдың жасы. Жас малдардың ас қорыту жүйесі әлі де жеткілікті
дамымағандықтан, құнарсыз жем-шөпті көп мөлшерде және жақсы жей
алмайды. Тістері мүжіліп қалған ірі қара малдар құнарсыз жем-шөпті нашар
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жейді.
Мал азығын өндіру технологиясы, сақтау жəне есептеу. Пішенді

шашыраңқы пайдаланған түрде дайындау барынша кең тараған. Оны
дайындағанда шөпті шабу, дестеге жинау, дестелерді аударыстыру,
көпенелеу, көпенелерді жинау, оларды тасымалдау, шошаққа және маяға
салу жұмыстары жүргізіледі. Шашыраңқы пішенді негізгі екі технологиямен
дайындайды: бірінші технология бойынша қажетті ылғалдылыққа дейін
дестелерде құрғатылған шөпті тіркемелерге немесе көпенелерге жинайды,
сақтау орындарына жеткізіп маялайды. Екінші технологияда пішенді жинап
көпенелерге немесе шошаққа үйеді де қыста уақытқа (1-1,5 ай) далада
қалдырады. Кейін техниканың босауына қарай көпене немесе
шошақтасығыш жабдықтармен мал қораларына немесе сақтау орындарына
тасылып, пішен маяланады. Егер танап күзде өңделмейтін болса, немесе
табиғи шалғындарда бұл технология дұрысырақ, өйткені, жуық арада малды
азықтандыруға жумсалады.

Ауа райы қолайсыз болған жағдайда пішен дайындалғанда
құрғатылған көк балусаны, ашық алаңдарда белсенді желдеткіштер, немесе
қоймаларда арнаулы қондырғылардың күшімен қыздырылған ауамен
қосымша кептіреді.

Сығымдалған пішенді дайындалғанда шөпті шабу, аударыстыру,
дестелерге тырмалау, дестелерді жинап сығымдап байлау, теңдар мен
рулондарды сақтау орындарына тасымалдау. Қоймада немесе маяда теңдер
мен рулондарды қажет болғанда белсенді желдеткіш әдісімен қосымша
кептіру жұмыстары жүргізіледі. Бұл әдісте қол еңбегі мүлде қолданылмайды,
шығын 2-2,5 есе азаяды. Соның нәтижесінде сығымдалған пішеннің сапасы
30 процентке артады,

Пішен дайындаудың технологиясы нақты жағдайға шабындық
алқаптардың көлемі, жер бедері және мал фермаларынан қашықтығына
байланысты таңдап алынады. Пішенді кәдімгі төртбұрышты теңдерге байлау
технологиясы игерілген. Әсіресе, бұршақ тұқымдас пішенді байлау тиімді.
Ол үшін далада шөпті тездетіп кептіру әдісі қолданылады. Бұршақ тұқымдас
шөптерді жаныштайды, соңынан бір-екі рет аударыстырғаннан кейін
массаның ылғалдылығы 28-30% дейін төмендейді, осыдан кейін 20%
ылғалдылыққа дейін кептіру үшін тырмалап дестеге салынады, кептірілген
пішенді байлап қалқанның астында сақтайды. Осындай технологияның
нәтижесінде жапырақтардың шығыны 3-5 есе азаяды, пішендегі каротин
мөлшері 72 мг/кг жетеді, еңбек шығыны 3,4-4,5 адам сағат/тоннаға теңеледі.
Ғалымдардың зерттеулері бойынша тайланған пішенде шашыраңқы пішенге
қарағанда құрғақ зат мөлшері 1,5 ц/га, протеин 43 кг, каротин 18 г/га артық
болады екен. Жаншу кезіндегі маңызды шара-цилиндр біліктерді реттеу.
Қабаттың қалыңдығы 2 см аспағаны жөн, бұл жағдайда сабақтар 90%
жаншылады. Шөп шабатын КПС-5 машина жанышқышында саңылау орнату
үшін заводтың орнатқан серіппесін қысқарту керек.

Жанышқыш цилиндр біліктерінің арасындағы саңылау 4-6 см болғанда
сабақтар 50-60% ғана жаншылады. Жоңышқа массасы 30-35% ылғалдылыққа



131

жейді.
Мал азығын өндіру технологиясы, сақтау жəне есептеу. Пішенді
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көпенелеу, көпенелерді жинау, оларды тасымалдау, шошаққа және маяға
салу жұмыстары жүргізіледі. Шашыраңқы пішенді негізгі екі технологиямен
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көпенелерге немесе шошаққа үйеді де қыста уақытқа (1-1,5 ай) далада
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Ауа райы қолайсыз болған жағдайда пішен дайындалғанда
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технологиясы игерілген. Әсіресе, бұршақ тұқымдас пішенді байлау тиімді.
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нәтижесінде жапырақтардың шығыны 3-5 есе азаяды, пішендегі каротин
мөлшері 72 мг/кг жетеді, еңбек шығыны 3,4-4,5 адам сағат/тоннаға теңеледі.
Ғалымдардың зерттеулері бойынша тайланған пішенде шашыраңқы пішенге
қарағанда құрғақ зат мөлшері 1,5 ц/га, протеин 43 кг, каротин 18 г/га артық
болады екен. Жаншу кезіндегі маңызды шара-цилиндр біліктерді реттеу.
Қабаттың қалыңдығы 2 см аспағаны жөн, бұл жағдайда сабақтар 90%
жаншылады. Шөп шабатын КПС-5 машина жанышқышында саңылау орнату
үшін заводтың орнатқан серіппесін қысқарту керек.

Жанышқыш цилиндр біліктерінің арасындағы саңылау 4-6 см болғанда
сабақтар 50-60% ғана жаншылады. Жоңышқа массасы 30-35% ылғалдылыққа

дейін дестелер жиналады, ол үшін ПОБ-1,6 байлағыш машинасы
қолданылады.

Жиналған масса пішен сарайға тасымалданады және УВС-16А
қондырғысының шошақ асты каналына 1-1,5 м қабатпен жазылады, соңынан
істеп тұрған желдеткіштің астында пішен қабатын 2 м дейін өсіреді және
тоқтаусыз 2 тәулік бойы кептіріледі. Содан кейін келесі қабат 1,5-2 м
қалыңдықта салынады да желдетудің күшімен ылғалдылық 25% жеткізіледі,
пішен қабаты қайтадан өсіріледі. Ылғалдылығы 35%-тен жоғары массаны
қайтадан кептіреді, ал 25-30%-тен төмен пішенді маяға салады. Маяны
қалыптастырғанда ауаны беркелкі тарату үшін вертикаль шахталарды толық
қолданады. Пішен кондициялық ылғалдылыққа дейін кептірілген соң шошақ
асты каналының қондырғысы маядан алынады да осының есебінен маяның
ұзындығы арттырылады, немесе жаңа орынға орнатады.

Шабылған шөпті аударыстырғанда жас көк балауса жоғары қабатқа, ал
құрғақ пішен төмен аударылуға тиіс. Аударыстыру саны ауа райына, ауаның
ылғалдылығына, желдің жылдамдығына және шөптердің өнімділігіне
байланысты. Дестеге жиналатын массаның ылғалдылығы 50-45% шамасында
болу керек. Егер шөптерді әрі қарай сығымдап байламаса немесе
көпенелегіштермен жинамаса онда дестелердің ені 1,5 м аспағаны жөн.
Көпенелеу мерзімінде массаның ылғалдылығы 30-33% аспағаны дұрыс,
көпенелерде оны 20-22% кептіреді. Ұсақталып жиналатын массаның
ылғалдылығы 35-45%, ал ұсақталған бөліктердің ұзындығы 8-12 см болады.

Пішенді ылғалдылығы 22-24% болғанда сығымдап байлайды.
Сығымдалған пішеннің тығыздығы массаның ылғалдылығына қарай 100-200
кг/м деңгейінде реттеледі.

Пішенді алыс қашықтықта дайындағанда пішен танаптың шетіне
түсіріледі, ал соңынан арнаулы жабдықталған ПТС-9 және ПТС-12
тіркемелеріне артылып К-700, К-701 тракторларымен тасымалданады.

Шөп шабуға КНФ-1,6, КОФ-2,15, КСГ-2,1, Ксп-2,1А, КРН-2,1М, КДП-
1,6, КТП-6,0, КМБ-6, КПП-2; КПП-3 және СКП-10 машиналары
пайдаланылады. Шөпті кептіру процесін жеделдететін тиімді әдістердің бірі-
КПРН-3,0М, КПС-5Г, Славянка және Е-301 жаныштағыш шөп шабатын
машиналармен шөптерді шапқанда бір мерзімде олар жанышталады
шөптерді аударыстыруға және тырмалауға ГВК-6А, Г6К-6Г, ГПН-6 және ГП-
14А тырнауштары, жаңа ГВР-6; ГП-6 машиналарымен жаныштағыш-шөп
машиналарына қосымша КПС-5Г десте жасағыштар қолданылады.

Ауа райының қолайсыз жағдайларында шөптерді ашық алаңдарда
немесе қалқаларда УВС-10М, УВС-16 және УДС-300 қондырғыларымен
белсенді желдету әдісімен кептіреді. УВС-10М қондырғысын негізгі
тораптарына шошақ асты канал, электр жүргізгішті желдеткіш және басқару
пульті жатады. Шошақ-астық канал конус тәрізді үш секциялы конструкция
болып табылады. Жұмыс жағдайында каналдың ауа өткізетін артқы бөлігі
көтеріңкі күйде болады, ал оны маяның астынан суарады, кептіру
аяқталғаннан соң канал төмен түсіріледі. УВС-16 қондырғысы
конструкциясы бойынша УВС-10М қондырғысына ұқсас, алайда оның
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шошақ асты каналы ұзынырақ, желдеткішінің еңбек өнімділігі жоғары және
қосымша тағы бір желдеткіші бар. Соңғысы шошақ асты каналды
шығарғаннан кейін құрғатылған шөпті кептіру үшін пайдаланылады [16].

Сығымдалған пішенді дайындауға ПС-1,6М, ПС-1,6Г, К-453 пішен
байлауыш машиналардың ГУТ-2.5А теңдері іріктегіш қалағыш-тіркемесін
ПТН-4іріктегіш-жүктиегіш, МТ-1 іріктегіш-лақтырғыш, ППБ-Ф-3 тиегіш
құралын, ТШН-2.5А аспалы тасымалдағыш машиналарын пайдаланады.

2.5 Малды асылдандыру жұмысын ұйымдастыру

Мал тұқымын асылдандыру адам тілегіне сай жақсарту, оның
өнімділігін еселеп арттыру – ғылым мен озат тәжірибенің табыстарына
сүйенеді. Малдың қай түрі болмасын бірқалыпта тұрмайды; ол азықтандыру,
бағып-күту және асылдандуру жұмысын ұйымдастыру дәрежесіне
байланысты қашанда өзгеріп отырады. Осыған сәйкес оның түрлі қасиеті мен
өнімі де неше алуан құбылады.

Мал тұқымын жақсарту, оның шаруашылық маңызы бар қасиеттерін
ілгері дамыту – адам қолында. Асылдандыру жұмысы дұрыс
ұйымдастырылған шаруашылықтарда малдың өнімділігі ешқанда
төмендемейді, қайта жыл сайын артуда болады.

Малды тиісті дәрежеде іріктеп сұрыптау үшін ол сыннан өтеді, әрбір
бас мал есепке алынады, оның түрлі қасиеттері зерттеледі. Мал тұқымын
асылдандыру жұмысы өте ауыр және ұзақ жұмыс, кейде оның нәтижесі
бірден көзге түсе қоймайды.

Малды жік-жікке бөліп, сұрыптау, оның әрбіреуіне таңба салу немесе
құлағына сырға тағу, тағы сол сияқты оның тұқымын асылдандырумен
байланысты жұмыстардың бірқатары мал мал шаруашылығындағы кейбір
басшыларға ешбір мәні жоқ, тек бір әурешілік болып көрінеді. Мұндай
жағдай кейде өз жұмысын толық меңгермеген, оған терең мән бермеген мал
өсірушілер арасында да кездеседі.

Бұл аса маңызды жұмысты ұйымдастыру бір кісінің қолынан келмейді.
Оны тиянақты ұйымдастыру үшін шаруашылықта тиісті жағдай жасау керек.
Қолайлы қора, түрлі жем-шөп, адам күші жеткілікті болып, өндірістік
жұмыстардың бәрі де тиісті дәрежеде ұйымдастырылса, мал асылдандыру
жұмысынан сонда ғана елеулі нәтиже шығады. Бұл іске мал фермасының
иесі, мал бақташылары, мал мамандары бәрі бір ауыздан бір сөзден, бір
жеңнен қол шығарып, бір ниет, бір тілекте болып жұмысқа кіріссе ғана
ойдағыдай ұйымдастырылады. Осындай ұйымшылдылық қойылған мақсатқа
жетелейді, ал табандылықпен іс жүргізу жоғары өнімді мал тұқымын өсіріп
шығаруға қол жеткізеді [16].

Асылдандыру жұмысы бір басталғаннан соң, оны үзбей жүргізу керек.
Басталған жұмыс бір жыл сол бағытта ұйымдастырылмаса, өзгерсе, не жұмыс
жоспары орындалмаса, соның өзінде содан бұрынғы бірнеше жылдық еңбегі
зая кетеді. Бұл жәйт қашанда есте болуы тиіс. Ал бір бағытта үзбей
ұйымастырылған тұқым асылдандыру жұмысы жемісті табысқа жеткізеді.
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шошақ асты каналы ұзынырақ, желдеткішінің еңбек өнімділігі жоғары және
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Сығымдалған пішенді дайындауға ПС-1,6М, ПС-1,6Г, К-453 пішен
байлауыш машиналардың ГУТ-2.5А теңдері іріктегіш қалағыш-тіркемесін
ПТН-4іріктегіш-жүктиегіш, МТ-1 іріктегіш-лақтырғыш, ППБ-Ф-3 тиегіш
құралын, ТШН-2.5А аспалы тасымалдағыш машиналарын пайдаланады.

2.5 Малды асылдандыру жұмысын ұйымдастыру

Мал тұқымын асылдандыру адам тілегіне сай жақсарту, оның
өнімділігін еселеп арттыру – ғылым мен озат тәжірибенің табыстарына
сүйенеді. Малдың қай түрі болмасын бірқалыпта тұрмайды; ол азықтандыру,
бағып-күту және асылдандуру жұмысын ұйымдастыру дәрежесіне
байланысты қашанда өзгеріп отырады. Осыған сәйкес оның түрлі қасиеті мен
өнімі де неше алуан құбылады.

Мал тұқымын жақсарту, оның шаруашылық маңызы бар қасиеттерін
ілгері дамыту – адам қолында. Асылдандыру жұмысы дұрыс
ұйымдастырылған шаруашылықтарда малдың өнімділігі ешқанда
төмендемейді, қайта жыл сайын артуда болады.

Малды тиісті дәрежеде іріктеп сұрыптау үшін ол сыннан өтеді, әрбір
бас мал есепке алынады, оның түрлі қасиеттері зерттеледі. Мал тұқымын
асылдандыру жұмысы өте ауыр және ұзақ жұмыс, кейде оның нәтижесі
бірден көзге түсе қоймайды.

Малды жік-жікке бөліп, сұрыптау, оның әрбіреуіне таңба салу немесе
құлағына сырға тағу, тағы сол сияқты оның тұқымын асылдандырумен
байланысты жұмыстардың бірқатары мал мал шаруашылығындағы кейбір
басшыларға ешбір мәні жоқ, тек бір әурешілік болып көрінеді. Мұндай
жағдай кейде өз жұмысын толық меңгермеген, оған терең мән бермеген мал
өсірушілер арасында да кездеседі.

Бұл аса маңызды жұмысты ұйымдастыру бір кісінің қолынан келмейді.
Оны тиянақты ұйымдастыру үшін шаруашылықта тиісті жағдай жасау керек.
Қолайлы қора, түрлі жем-шөп, адам күші жеткілікті болып, өндірістік
жұмыстардың бәрі де тиісті дәрежеде ұйымдастырылса, мал асылдандыру
жұмысынан сонда ғана елеулі нәтиже шығады. Бұл іске мал фермасының
иесі, мал бақташылары, мал мамандары бәрі бір ауыздан бір сөзден, бір
жеңнен қол шығарып, бір ниет, бір тілекте болып жұмысқа кіріссе ғана
ойдағыдай ұйымдастырылады. Осындай ұйымшылдылық қойылған мақсатқа
жетелейді, ал табандылықпен іс жүргізу жоғары өнімді мал тұқымын өсіріп
шығаруға қол жеткізеді [16].

Асылдандыру жұмысы бір басталғаннан соң, оны үзбей жүргізу керек.
Басталған жұмыс бір жыл сол бағытта ұйымдастырылмаса, өзгерсе, не жұмыс
жоспары орындалмаса, соның өзінде содан бұрынғы бірнеше жылдық еңбегі
зая кетеді. Бұл жәйт қашанда есте болуы тиіс. Ал бір бағытта үзбей
ұйымастырылған тұқым асылдандыру жұмысы жемісті табысқа жеткізеді.

Атақты кострома сиырының сүт өнімділігін осы күнгі дәрежесіне
жеткізу үшін 25 жыл уақыт кеткен. Қазір сол тұқымның сиырлары бір жылда
сиыр басы 8000 кг сүт береді, оның ішінде 12-16 мың кг сүт беретіндері де
бар. Бұлардың тек желінінің өзі ғана жеке өлшегенде 1,5 пұт келеді. Жасы
толған сиырлардың салмағы 800-900 кг дейін тартады. Міне тұқым
асылдандыру жұмысының күші осындай. Бұл жұмыс әлі күнге дейін бір
толастамай жүргізіліп келеді. Өйткені зоотехникалық асылдандыру жұмысы
сәл тоқталса-ақ, қол жеткен өнім төмендейді, мал тұқымы бұзылады.

Кеңестік дәуірінде өсіріліп шығарылған биязы жүнді қой
тұқымдарының жүн өнімділігі бұрынғыдан анағұрлым асып түсті. Бір-бір
жарым пұт биязы жүн беретін қошқарлар, пұтқа жақын жүн беретін
саулықтар да болды. Аскания тұқымының қошқары 30кг биязы жүн беретін
және 17 кг салмақ тартқан қошқарлары да болды. Тіпті тоқты кг, төрт айлық
қозы қошқарларының ішінде 20 кг жүн беретіндері де бар. Еділбай қойының
қошқары 180кг, төрт айлық қозы қошқары 55кг жеткені мәлім. Мал
тұқымының асылдығының, оның өнімін көтеруде өте зор маңызы барлығына
ешбір күмән болуы тиіс емес екендігін осыдан да аңғаруға болады.

Осыдан бір ғасыр бұрын меринос қойдан бір килограмм шамасы ғана
жүн қырқылатын, оның дене құрылысы нәзік, тірілей салмағы да өте төмен
болатын.

Әрбір шаруашылықтың мал өсірудегі келешегі күні бұрын анықталып,
белгілі түрде жоспарлануы тиіс. Асылдандыру жұмысы да соған сәйкес
ұйымдастырылады. Мал өсіретін шаруашылықтың негізгі бағытын белгілеу
ең алдымен халық шаруашылығының қажеттілігінен, белгілі бір өнімге
сұраныстың көлемін, талабынан туындайды. Шаруашылықтың негізгі
бағыты анықталған соң, оған сәйкес өсіруге қолайлы мал тұқымдары
белгіленеді.

Мал тұқымдары қай түліктен болсын бұл кезде жеткілікті ғой. Бірақ
олардың әрқайсысысының өзіне тән ерекшеліктері, өзгешеліктері бар. Осыны
еске ала отырып, солардың ішінен жергілікті жағдайға аса қолайлысын
таңдап алу өте жауапты да, маңызды да жұмыс болып саналады.

Адам баласы мал тұқымдарын, алуан жағдайда түрлі мақсатпен өсіріп
шығарған; қазір де солай. Сондықтан малдың әрбір тұқымы қашанда өзіне
үйреншікті тіршілік жағдайын керек етеді. Ғылымдағы осы ережені
дәлелдейтін халқымызда өмір тәжірибесінен алынған түрлі нақты деректер
бар.

Биологиялық ғылым тіршілік дәрежесін, оны қоршаған түрлі
жағдайдан ешбір бөлмейді; тән мен тіршілікті бір-бірінен айырып, оны
әрбіреуіне жеке көзқарас жасау ғылым негізіне жатпайды. Тіршіліктің осы
сырын ашқан ғалымдар, оны толық мойындаған мамандар ғана малдың да,
өсімдіктің де неше алуан түрлерін, тұқымдарын шығара алады.

Малдың қандай тұқым өсіру керек екендігі жөнінде академик М.Ф.
Иванов мынадай пікір айтқан: мал тұқымы – азықтандыру, күту және ауа-
райы жағдайларына сәйкес таңдалып алынады және сол жағдайға
байланысты жетілдіріледі. Сонымен қатар малды азықтандыру, күту
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шарттары сол тұқымның өзіне тән ерекшеліктеріне сәйкес қолданылады.
Тұқымның биологиялық қасиеттері мен оған жасалған тіршілік жағдайының
арасындағы айырмашылық неғұрлым көп болса, малдың тұқымын өсіру
шаруашылық жағынан алғанда соғұрлым тиімсіз болады.

Әрбір мал тұқымы белгілі бір жағдайда өсіп-өнген, сондықтан ол
жақсы өсуі үшін қашан болса да сол жағдайды, сондай ақ сол ортаны керек
етеді. Бір жағдайда жақсы өсетін мал тұқымдары екінші түрлі жағдайда
ондай өсе алмайды, өзіне тән өнімін де толық бере алмайды. Егер жаңа
жердің жағдайы бұрынғы өзінің өсіп-өнген жерінің жағдайына өте қайшы
келетін болса, ол тұқым өзіне меншікті қасиеттерін жойып, бара-бара азып,
ауырып жоқ болып кетуі мүмкін. Міне, сондықтан да мал өсірушілер әрбір
тұқымның өзгешеліктері мен ерекшеліктерін жақсы білу керек. Сонда ғана
олар шаруашылыққа пайдалы мал тұқымын өсіре алады.

Қазақстанның ауа райы, жер, суы әр жерде әр түрлі. Терістікте мұз
қатса, оңтүстікте маужыраған жаз болады. Бір облыстың өзін алсақ та, соның
барлық аудандарының табиғи жағдайы бірдей емес. Сондықтан мал
өсірушілер, біріншіден, жергілікті жағдайды түрлі жағынан тексеріп,
екіншіден, сол жерде өсіру үшін белгіленген мал тұқымдарының өзгешелік
қасиеттерін еске ала отырып, соған сәйкес жергілікті жағдайды өзгерте
білетін болуы керек.

Мал тұқымын адам өзінің белгілі бір қажеттілігін қамтамасыз ету үшін
көп жылғы еңбегі арқылы шығарады. Мал тұқымының басты қасиеттері;
шыққан тегінің бірлігі, белгілі бір табиғи және технологиялық жағдайда өніп-
өсуге бейімділігі, тұқымның өздеріне тән, шаруашылыққа айқын белгілі
болған тиімді қасиеттерінің болуы, сол қасиеттерінің беріктігі мен
белгілерінің өзгергіштігі және қажетті мөлшерде сандық құрамының болуы.
Мал тұқымының бір қасиеттері бір-бірімен тығыз байланысты, бір-біріне
себепші, бірін-бірі толықтырып отырады, жалпы мал тұқымының
қалыптасып, талапқа сай дамып отыруының басты шарттары.

Шаруашылықтағы тұқым малы негізгі өндіріс құралы. Сондықтан мал
өнімін молайту қажетті талабына сай интенсивті мал шаруашылығын
ұйымдастырудың алғы шарттарының бірі- жоғарғы өнімді мал тұқымын
өсіру. Ол үшін шаруашылыққа селенкция жұмысын ұйымдастыру қажетті
және тиімді мал тұқымын таңдап алудан басталады, мұның өзі мал
шаруашылығын табысты жүргізудің алғы шарты болып саналады.

Селекция - агрономия және зоотехния бөлімі, адамдарға қажетті
белгілерді және малдардан жаңа тұқым алуды оқытатын ұғым. Селекция
асыл тұқымды ірі қара мал жұмыстары биологиялық және ауылшаруашылык
ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Жыл сайын тұқым жаңара түседі. Мысалы,
ірі қара малы кеш төлдейді. Эмбрионды даму кезеңі 285 күнге созылады. Ірі
қара малының өсіп-өнуі 26-28 айында байқалады.

Сүтті ірі қара малының өсіп-өнуіне кеткен уақытымен оның сүттілігін
анықтайды. Егерде ірі қара малының өлімі төмендеп кетсе, онда ол малды
табыннан шығарады. Бракқа шығару оның сүт өнімін ғана емес сонымен
қоса, азығының шығынын өтей алмайды. Сүтті ірі қара малын 10-12 жыл
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шарттары сол тұқымның өзіне тән ерекшеліктеріне сәйкес қолданылады.
Тұқымның биологиялық қасиеттері мен оған жасалған тіршілік жағдайының
арасындағы айырмашылық неғұрлым көп болса, малдың тұқымын өсіру
шаруашылық жағынан алғанда соғұрлым тиімсіз болады.

Әрбір мал тұқымы белгілі бір жағдайда өсіп-өнген, сондықтан ол
жақсы өсуі үшін қашан болса да сол жағдайды, сондай ақ сол ортаны керек
етеді. Бір жағдайда жақсы өсетін мал тұқымдары екінші түрлі жағдайда
ондай өсе алмайды, өзіне тән өнімін де толық бере алмайды. Егер жаңа
жердің жағдайы бұрынғы өзінің өсіп-өнген жерінің жағдайына өте қайшы
келетін болса, ол тұқым өзіне меншікті қасиеттерін жойып, бара-бара азып,
ауырып жоқ болып кетуі мүмкін. Міне, сондықтан да мал өсірушілер әрбір
тұқымның өзгешеліктері мен ерекшеліктерін жақсы білу керек. Сонда ғана
олар шаруашылыққа пайдалы мал тұқымын өсіре алады.

Қазақстанның ауа райы, жер, суы әр жерде әр түрлі. Терістікте мұз
қатса, оңтүстікте маужыраған жаз болады. Бір облыстың өзін алсақ та, соның
барлық аудандарының табиғи жағдайы бірдей емес. Сондықтан мал
өсірушілер, біріншіден, жергілікті жағдайды түрлі жағынан тексеріп,
екіншіден, сол жерде өсіру үшін белгіленген мал тұқымдарының өзгешелік
қасиеттерін еске ала отырып, соған сәйкес жергілікті жағдайды өзгерте
білетін болуы керек.

Мал тұқымын адам өзінің белгілі бір қажеттілігін қамтамасыз ету үшін
көп жылғы еңбегі арқылы шығарады. Мал тұқымының басты қасиеттері;
шыққан тегінің бірлігі, белгілі бір табиғи және технологиялық жағдайда өніп-
өсуге бейімділігі, тұқымның өздеріне тән, шаруашылыққа айқын белгілі
болған тиімді қасиеттерінің болуы, сол қасиеттерінің беріктігі мен
белгілерінің өзгергіштігі және қажетті мөлшерде сандық құрамының болуы.
Мал тұқымының бір қасиеттері бір-бірімен тығыз байланысты, бір-біріне
себепші, бірін-бірі толықтырып отырады, жалпы мал тұқымының
қалыптасып, талапқа сай дамып отыруының басты шарттары.

Шаруашылықтағы тұқым малы негізгі өндіріс құралы. Сондықтан мал
өнімін молайту қажетті талабына сай интенсивті мал шаруашылығын
ұйымдастырудың алғы шарттарының бірі- жоғарғы өнімді мал тұқымын
өсіру. Ол үшін шаруашылыққа селенкция жұмысын ұйымдастыру қажетті
және тиімді мал тұқымын таңдап алудан басталады, мұның өзі мал
шаруашылығын табысты жүргізудің алғы шарты болып саналады.

Селекция - агрономия және зоотехния бөлімі, адамдарға қажетті
белгілерді және малдардан жаңа тұқым алуды оқытатын ұғым. Селекция
асыл тұқымды ірі қара мал жұмыстары биологиялық және ауылшаруашылык
ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Жыл сайын тұқым жаңара түседі. Мысалы,
ірі қара малы кеш төлдейді. Эмбрионды даму кезеңі 285 күнге созылады. Ірі
қара малының өсіп-өнуі 26-28 айында байқалады.

Сүтті ірі қара малының өсіп-өнуіне кеткен уақытымен оның сүттілігін
анықтайды. Егерде ірі қара малының өлімі төмендеп кетсе, онда ол малды
табыннан шығарады. Бракқа шығару оның сүт өнімін ғана емес сонымен
қоса, азығының шығынын өтей алмайды. Сүтті ірі қара малын 10-12 жыл

ғана пайдаланады. Осы уақытқа дейінгі алынған төлдері оның өсіп-өнуіне
кеткен шығынының орнын толтырады. Осыған қарап ауыл шаруашылығында
селекцияның алатын орны ерекше екенін білуге болады..

Таза тұқымды мал өсіру, будандастыру. Мал өсіру әдістері деп -
шағылыстыратын малдың тұқымдық және түр- тегін ескере отырып,
жүргізген жұп таңдау жүйесін айтады. Негізінен мал өсіру әдістерінің үш
түрін ажыратады: таза тұқым өсіру, будандастыру және түраралық
будандастыру (гибридтеу). Мал өсіруде негізінен: таза тұқымды және
будандастырудың әртүрлі әдістерін қолданады.

Таза тұқымды мал өсіру - деп бір тұқымға жататын малды бір-бірімен
шағылыстыру арқылы ұрпақ алуды айтады. Таза тұқым өсіру әдісі аркылы
ғана белгілі бір мал тұқымын сақтап және оны одан әрі жетілдіруге болады.
Мал өсірудің бұл әдіс алдымен асыл тұқымды мал шаруашылықтарында
тұқымдык мал алу үшін колданылады. Себебі, бір тұқымның малында
өнімнің жалпы биологиялық жөне нәсілдік касиеттері жағынан бір бағытта
жүргізген сұрыптау, жұп таңдау жұмыстары тегінің, өскен орталарының
бірлігіне байланысты көптеген ұқсастық болады. Осыған орай оларды өзара
шағылыстырып отырғанда, бұл ұқсастық ұрпақтан-ұрпаққа тарайды және
күшейе береді, олардың өздеріне тән биологиялық және шаруашылыққа
тиімді қасиеттерін ұрпағына беру қабілеттілігі арта түседі. Таза тұқым өсіру
әдісінің табысты болуы мынадай басты шарттарға байланысты: - өнімі
шаруашылықтың бағытына, биологиялык қасиеттері жергілікті жер
жағдайына, ауа райына сәйкес келетін мал тұкымын таңдай білу; - өнімділік
және тұқымдық касиеттері жағынан мал өсіруде алға қойған максатқа сай
келетін, малдың ең жақсыларын жүйелі түрде сұрыптап өсіру; - іріктеліп
алынған малдан бір-біріне неғұрлым лайықты аталық және аналық жұптар
құрастыру, яғни жұп таңдау; - мал тұқымын биологиялык ерекшеліктері мен
өнімділік касиетінің толык дамуына қолайлы азықтандыру, бағып-күту
жағдайын жасау.

Таза тұқым өсіру әдісі арқылы алынған малды таза тұқымды деп
атайды. Таза тұқым өсіру әдісі сапалы, өнімді малы бар өндірістік
шаруашылықтарда да (әуелі селекциялық топта) қолданылады.

Таза тұқымды малдар асыл тұқымдық және өнімділік сапасы бойынша
әртүрлі болады. Сондыктан сол тұқымдардың ішінен көзделген мақсаттағы
малды таңдап алу қажет, ол үшін тұқымдық стандарт талабына сай малды
сұрыптайды.

Сұрыптау - жалпы тұрғыдан алғанда адамға ежелден түсінікті ұғым.
Сұрыптаудың ғылыми теориясының негізін қалаушы Ч.Дарвин (1809-1882)
болды. Ол органикалық дүниенің эволюциялық дамуында, тірі организмнің
жаңа түрлерінің, жаңа тұқымдық топтардың пайда болуында сұрыптаудың
шешуші ролі барын анықтады. Ч.Дарвин сұрыптау, тұқым қуалаушылық
және өзгергіштік біріге отырып, эволюцияның негізгі қозғаушы күшін
құрайтындығын дәлелдеді. Өзгергіштік әр ұрпақта онша көзге көрінбейтін,
көптеген жаңа нәсілдік қасиеттер туғызады. Ал, сұрыптау осы көзге
көрінбейтін, ұсақ, пайдалы жаңа нәсілдік қасиеттерді жинақтап, белгілі бір
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арнаға түсіріп отырады. Сөйтіп, тіршілік формалары бірте-бірте өзгеріп,
дамып отырады.

Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясынын негізгі қағидаларының бірі
табиғи және қолдан сұрыптау болып табылады. Дарвин табиғи сұрыптауды
анағұрлым икемді түрлердің өмір сүруі немесе тірі қалу үшін жүргізілген
күресі ретінде анықтаған. Бұл, егер тұқым қуалаудың өзгерістері тиімді
белгілердің пайда болуына әкеліп соқса, онда мұндай малдар табиғи
жағдайларда өмір сүріп, артына ұрпак қалдыра алады деген сөз.

Адам ет-сүт, жүн және т.б. өнімдерін беретін пайдалы белгілері бар
малдарды сұрыптап көбейтеді. Ауыл шаруашылық малдары жан-жақты өнім
беретіндігімен бағаланып, сұрыпталады. Мысалы: сүтті және сүтті-етті
бағыттағы сиыр малы тірі салмағы, сүт беруі, сүт майлылығы және
ұрпағының сапасы бойынша сұрыпталады [17,34].

Малдың конституциясы мен экстерьерін бағалау арқылы ұнамды типті
сұрыптау оңайға түседі, яғни ол жан-жақты бағаланып, шаруашылыққа
пайдалы белгілері бойынша іріктеледі. Таңдалатын малдың дені сау,
өнімділігі бойынша жақсы көрсеткіштерге ие болуы тиіс. Әсіресе,
экстерьерді бағалағанда малдың дене бөліктері өнімділігіне байланысты
сұрыпталады.

Сүтті және сүтті-етті бағыттағы ірі қара малын экстерьері бойынша
сұрыптағанда басты назар желін формасы мен көлеміне, біркелкілігіне,
орналасуына және емшектерінін көлеміне аударыланады. Сонымен қатар,
басқалардан айырмашылығы- ұзын әрі терең кеудесіне қабырғалары қиғаш
орналасқан, құрсақ бөлігі ұзындау және көлемді болуымен сипатталып,
сұрыпталады. Осындай экстерьерді малдардың сүт бөлуі жоғары болып
келеді.

Етті бағыттағы ірі қара малын сұрыптағанда ет шығымы мен оның
бағалы сорттарын беретін дене бөліктерінің ерекшеліктеріне назар аударады.
Ет бағытындағы малдардың кеудесі кең, терең, домалак, белі жалпак,
бұлшық еттері барлық дене бөліктерінде, әсіресе кеудесінің арткы бөлігінде
өте жақсы дамығандығымен сұрыпталады.

Өнімділік - ауыл шаруашылық малдарының шаруашылыққа пайдалы
басты қасиеті. Сондықтан ол малды өнімділік белгілері бойынша кешенді
бағалауды сұрыптаудың барлық әдістеріне кіреді.

Малдардың асыл тұқымдық бағалылығын анықтау, онын ұрпағынын
сапасы бойынша да жүргізіледі. Ұрпағының сапасы бойынша аналықты және
аталықты бағалап, тандайды.

Қой шаруашылығында тұқымды бағалау өнім бағытына байланысты әр
түрлі болады. Әдетте, қойларды негізгі селекцияланатын белгілері толық
көрінгенде бағалайды. Бонитировканың екі түрін: қамау кезінде әрбір малды
бағалаудың барлык көрсеткіштерін бонитировка кілтінің көмегімен арнаулы
журналға жазып отырады. Класты бонитировкалауда жекелеген малдардың
сапасын жазуды жүргізбейді, белгілі бір класқа жатқызған малдардың санын
есепке алып отырады. Биязы және биязылық жүнді койларды
бонитировкалағанда 4 класқа: элита, 1,2 және 3 класқа бөледі. Ал биязы және
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арнаға түсіріп отырады. Сөйтіп, тіршілік формалары бірте-бірте өзгеріп,
дамып отырады.

Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясынын негізгі қағидаларының бірі
табиғи және қолдан сұрыптау болып табылады. Дарвин табиғи сұрыптауды
анағұрлым икемді түрлердің өмір сүруі немесе тірі қалу үшін жүргізілген
күресі ретінде анықтаған. Бұл, егер тұқым қуалаудың өзгерістері тиімді
белгілердің пайда болуына әкеліп соқса, онда мұндай малдар табиғи
жағдайларда өмір сүріп, артына ұрпак қалдыра алады деген сөз.

Адам ет-сүт, жүн және т.б. өнімдерін беретін пайдалы белгілері бар
малдарды сұрыптап көбейтеді. Ауыл шаруашылық малдары жан-жақты өнім
беретіндігімен бағаланып, сұрыпталады. Мысалы: сүтті және сүтті-етті
бағыттағы сиыр малы тірі салмағы, сүт беруі, сүт майлылығы және
ұрпағының сапасы бойынша сұрыпталады [17,34].

Малдың конституциясы мен экстерьерін бағалау арқылы ұнамды типті
сұрыптау оңайға түседі, яғни ол жан-жақты бағаланып, шаруашылыққа
пайдалы белгілері бойынша іріктеледі. Таңдалатын малдың дені сау,
өнімділігі бойынша жақсы көрсеткіштерге ие болуы тиіс. Әсіресе,
экстерьерді бағалағанда малдың дене бөліктері өнімділігіне байланысты
сұрыпталады.

Сүтті және сүтті-етті бағыттағы ірі қара малын экстерьері бойынша
сұрыптағанда басты назар желін формасы мен көлеміне, біркелкілігіне,
орналасуына және емшектерінін көлеміне аударыланады. Сонымен қатар,
басқалардан айырмашылығы- ұзын әрі терең кеудесіне қабырғалары қиғаш
орналасқан, құрсақ бөлігі ұзындау және көлемді болуымен сипатталып,
сұрыпталады. Осындай экстерьерді малдардың сүт бөлуі жоғары болып
келеді.

Етті бағыттағы ірі қара малын сұрыптағанда ет шығымы мен оның
бағалы сорттарын беретін дене бөліктерінің ерекшеліктеріне назар аударады.
Ет бағытындағы малдардың кеудесі кең, терең, домалак, белі жалпак,
бұлшық еттері барлық дене бөліктерінде, әсіресе кеудесінің арткы бөлігінде
өте жақсы дамығандығымен сұрыпталады.

Өнімділік - ауыл шаруашылық малдарының шаруашылыққа пайдалы
басты қасиеті. Сондықтан ол малды өнімділік белгілері бойынша кешенді
бағалауды сұрыптаудың барлық әдістеріне кіреді.

Малдардың асыл тұқымдық бағалылығын анықтау, онын ұрпағынын
сапасы бойынша да жүргізіледі. Ұрпағының сапасы бойынша аналықты және
аталықты бағалап, тандайды.

Қой шаруашылығында тұқымды бағалау өнім бағытына байланысты әр
түрлі болады. Әдетте, қойларды негізгі селекцияланатын белгілері толық
көрінгенде бағалайды. Бонитировканың екі түрін: қамау кезінде әрбір малды
бағалаудың барлык көрсеткіштерін бонитировка кілтінің көмегімен арнаулы
журналға жазып отырады. Класты бонитировкалауда жекелеген малдардың
сапасын жазуды жүргізбейді, белгілі бір класқа жатқызған малдардың санын
есепке алып отырады. Биязы және биязылық жүнді койларды
бонитировкалағанда 4 класқа: элита, 1,2 және 3 класқа бөледі. Ал биязы және

қылшық жүнді қойлардың будандарын да 4 класқа ажыратады, бірақ элита
класы берілмейді. Роман қойларын, жүнді-етті және құйрықты қойларды
бағалау да 4 класқа бөлінеді: элита 1, 2 және 3 кластан тұрады. Биязы және
биязылау жүнді қой тұқымдарын көктемде бірінші қырқу алдында бір
жасында, ал элита класына жатқандарын екінші рет екі жасында жеке
бонитировкалаудан өткізеді. Елтірілік бағыттағы қой тұқымдарын 1-3
күндігінде бағалайды. Тондық бағыттағы жас малдарды 7-8 айлығында, жаз
мезгілінің аяғында немесе күз мезгілінін басында бонитировкалайды. Ал
қылшық жүнді, етті-майлы бағыттағы қой малдарын бірінші шағылыс
алдында, күзде бағалайды. Жас малдар бұл кезеңде 18 айлық жаста болады.

Сұрыптау аяқталған соң, яғни малдар бағаланып, тұқым
асылдандыруға ерекше түрлер қалдырылған соң, жұп таңдау жұмысы
жүргізіледі.

Жұп таңдау - іріктеп алған малдың ішінен ұнамды ұрпак бере алатын
бір-біріне лайықты аталық және аналык жұп кұру.

Сұрыптау мен жұп құрудың нәтижесі адамның малға әр түрлі әдістерді
қолдана отырып, оларды күтіп-бағу, өсіруіне, асылдандырудағы
будандастыру жүйесіне байланысты сапалык өзгерістерден көрінеді.

Тәжірибе жүзінде жұп құруды жеке және топтық деп бөледі.
Жеке жұп құруда өте сапалы ұрпак алу мақсатында іріктеліп алынған

аналықты қандай аталықтан ұрықтандыру керектігін шешеді. Ол үшін аталық
пен аналықтың сапалық және сандық көрсеткіштерін, конституциясын,
экстерьерін, шығу тегін және т.б. көрсеткіштеріне жан- жақты назар
аударады. Жеке жұп кұрудын нәтижесі сапалы, әрі көзделген мақсатта ұрпақ
алуда тиімді болып келеді [17,34].

Топтық жұп құру- бір топ аналыққа жалпы немесе жеке ерекшеліктері
бойынша шығу тегі мен сапасы анықталған бір немесе екі аталықты бекітеді.
Жұп құрудың қай формасын алсақ та, бір міндетті шешеді, яғни, ол жыл
өткен сайын алынатын ұрпақтың сапасын жоғарылата түседі. Осыған
байланысты біз жұп тандауда жалпы баскару принциптерін анықтай аламыз.

Ауыл шаруашылығы малдарын өсіруде дұрыс ұйымдастырылған асыл
тұқымдық жұмысының маңызы зор.

Мал шаруашылығындағы асыл тұқымдық жұмыс деп мал басын
арттыруға және сапалы жақсартуға, қолданыстағыларды жетілдіруге және
жаңаларын шығаруға, асыл тұқымды және тауарлық табындар құруға
бағытталған ауыл шаруашылығы малдарын өсіру жөніндегі ұйымдастыру-
шаруашылық іс-шаралар кешенін түсіну керек. Кез келген мал
шаруашылығында, кез келген мал шаруашылығында асылдандыру
жұмыстарын ұйымдастыру ғылыми негізде, яғни мақсатты селекция
негізінде жүзеге асырылуы тиіс.

Селекция – ауыл шаруашылығы жануарларының тұқымдарын жасау
және жетілдіру әдістері туралы ғылым. Өз кезегінде жануарлар селекциясы
генетика сияқты ғылымға негізделген. Генетика – тұқым қуалаушылық және
ағзалардың өзгергіштігі туралы ғылым. Генетикадағы тұқым қуалаушылық
деп тірі ағзалардың белгілері мен қасиеттері туралы және олардың кез келген
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орта жағдайындағы айырмашылықтарының сипаты туралы өз ұрпағына
ақпарат беру қабілетін атауға болады. Өзгергіштік-тірі ағзалардың бұрынғы
қасиеттерін жоғалтуға және жаңа белгілер мен қасиеттерге ие болу қабілеті.
Популяциядағы немесе табындағы белгінің өзгергіштігінің тұқым
қуалаушылық шарттылығы тұқым қуалаушылық деп аталады (тұқым
қуалаушылықпен шатастырмаңыз!).

Генетика туралы айтатын болсақ, "ген" ұғымына анықтама беру керек.
Ген - дезоксирибонуклеин қышқылының (ДНҚ) учаскесі немесе
хромосоманың учаскесі (локус); бұл функционалдық бөлінбейтін
генетикалық ақпараттың күрделі ұйымдастырылған қарапайым бірлігі.
Дененің барлық гендерінің жиынтығы генотип, ал дененің барлық қасиеттері
мен белгілерінің жиынтығы – фенотип құрайды. Популяцияның әртүрлі
гендерінің сандық және сапалық құрамы оның гендік қорын
қалыптастырады.

Асыл тұқымды жұмыс өндірістік (бастапқы), сондай-ақ қорытынды
(асыл тұқымды) зоотехникалық есепке алмай мүмкін емес. Сондай-ақ
селекциялық-асыл тұқымдық жұмыстың перспективалы жоспарынсыз
селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс ойламайды, ол әдетте, әрбір тұқым және
әрбір асыл тұқымды табын үшін жеке-жеке он жылға әзірленеді.

Тайпалық (немесе селекциялық-тайпалық) жұмыс екі негізгі
классикалық әдісті қолданады – бұл іріктеу және таңдау. Жануарларды
қандай да бір белгілері бойынша бағалау селекциялық жұмыстың Дайындық
кезеңі болып табылады. Жануарларды бағалау өсіру кезеңінде, өнімді
кезеңде бақылау аулаларында (немесе бақылау топтарында), сондай-ақ
негізгі табында жүргізіледі. Ауыл шаруашылығы жануарларын шығу тегі
бойынша (шежіресі бойынша), өсуі мен дамуы бойынша, өнімділік сапасы
бойынша (сүт, ет, жұмыртқа, жүн, мамық, тон, бал өнімділігі және т.б.),
технологиялық сапасы бойынша (мысалы, сиырлардың машинамен саууға
жарамдылығы бойынша), ауруларға резистенттілігі бойынша (мастит, лейкоз
және т. б.) және стресске төзімділігі, ұрпақтарының сапасы бойынша,
желілері мен тұқымдастары бойынша бағалайды. Шаруашылық - пайдалы
белгілер кешені бойынша бағалау негізінде жануарларды тікелей тексеру
және зоотехникалық жазбаларды талдау жолымен малдың асыл тұқымдық
құндылығын анықтау, яғни бағалау жүргізіледі.

Бағалау тек жануарлардың әр түрін ғана емес, сонымен қатар әр түрлі
жануарлардың әр түрлі өнімді түрлерін сұрыптау бойынша бекітілген
нұсқауларға сәйкес жүзеге асырылады (мысалы, сүтті және сүт-ет
тұқымдарының ірі қара малдарын іріктеу жөніндегі нұсқаулық). Бағалау жыл
бойы жүргізіледі, ал нәтижелер арнайы нысанға – жиынтық бағалау
ведомосіне енгізіледі. Ағымдағы бағалаудың барлық материалдары (оны жыл
сайын жүргізеді) өткен жылдардың материалдарымен салыстырылады және
оның нәтижелері бойынша асыл тұқымды табынның сапасын арттыруға
бағытталған жұптастыру белгіленген жоспар жасайды. Сондай-ақ табынды
жинақтау, төлді өсіру, мал өнімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар
әзірленеді, асыл тұқымды малдардың мемлекеттік кітаптарына жазу үшін
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орта жағдайындағы айырмашылықтарының сипаты туралы өз ұрпағына
ақпарат беру қабілетін атауға болады. Өзгергіштік-тірі ағзалардың бұрынғы
қасиеттерін жоғалтуға және жаңа белгілер мен қасиеттерге ие болу қабілеті.
Популяциядағы немесе табындағы белгінің өзгергіштігінің тұқым
қуалаушылық шарттылығы тұқым қуалаушылық деп аталады (тұқым
қуалаушылықпен шатастырмаңыз!).

Генетика туралы айтатын болсақ, "ген" ұғымына анықтама беру керек.
Ген - дезоксирибонуклеин қышқылының (ДНҚ) учаскесі немесе
хромосоманың учаскесі (локус); бұл функционалдық бөлінбейтін
генетикалық ақпараттың күрделі ұйымдастырылған қарапайым бірлігі.
Дененің барлық гендерінің жиынтығы генотип, ал дененің барлық қасиеттері
мен белгілерінің жиынтығы – фенотип құрайды. Популяцияның әртүрлі
гендерінің сандық және сапалық құрамы оның гендік қорын
қалыптастырады.

Асыл тұқымды жұмыс өндірістік (бастапқы), сондай-ақ қорытынды
(асыл тұқымды) зоотехникалық есепке алмай мүмкін емес. Сондай-ақ
селекциялық-асыл тұқымдық жұмыстың перспективалы жоспарынсыз
селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс ойламайды, ол әдетте, әрбір тұқым және
әрбір асыл тұқымды табын үшін жеке-жеке он жылға әзірленеді.

Тайпалық (немесе селекциялық-тайпалық) жұмыс екі негізгі
классикалық әдісті қолданады – бұл іріктеу және таңдау. Жануарларды
қандай да бір белгілері бойынша бағалау селекциялық жұмыстың Дайындық
кезеңі болып табылады. Жануарларды бағалау өсіру кезеңінде, өнімді
кезеңде бақылау аулаларында (немесе бақылау топтарында), сондай-ақ
негізгі табында жүргізіледі. Ауыл шаруашылығы жануарларын шығу тегі
бойынша (шежіресі бойынша), өсуі мен дамуы бойынша, өнімділік сапасы
бойынша (сүт, ет, жұмыртқа, жүн, мамық, тон, бал өнімділігі және т.б.),
технологиялық сапасы бойынша (мысалы, сиырлардың машинамен саууға
жарамдылығы бойынша), ауруларға резистенттілігі бойынша (мастит, лейкоз
және т. б.) және стресске төзімділігі, ұрпақтарының сапасы бойынша,
желілері мен тұқымдастары бойынша бағалайды. Шаруашылық - пайдалы
белгілер кешені бойынша бағалау негізінде жануарларды тікелей тексеру
және зоотехникалық жазбаларды талдау жолымен малдың асыл тұқымдық
құндылығын анықтау, яғни бағалау жүргізіледі.

Бағалау тек жануарлардың әр түрін ғана емес, сонымен қатар әр түрлі
жануарлардың әр түрлі өнімді түрлерін сұрыптау бойынша бекітілген
нұсқауларға сәйкес жүзеге асырылады (мысалы, сүтті және сүт-ет
тұқымдарының ірі қара малдарын іріктеу жөніндегі нұсқаулық). Бағалау жыл
бойы жүргізіледі, ал нәтижелер арнайы нысанға – жиынтық бағалау
ведомосіне енгізіледі. Ағымдағы бағалаудың барлық материалдары (оны жыл
сайын жүргізеді) өткен жылдардың материалдарымен салыстырылады және
оның нәтижелері бойынша асыл тұқымды табынның сапасын арттыруға
бағытталған жұптастыру белгіленген жоспар жасайды. Сондай-ақ табынды
жинақтау, төлді өсіру, мал өнімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар
әзірленеді, асыл тұқымды малдардың мемлекеттік кітаптарына жазу үшін

жануарларды бөледі және қажетті мәліметтерді облыстық (өлкелік) ауыл
шаруашылығы басқармалары мен министрліктерге ұсынады.

Барлық асыл тұқымды малдарды жетекші (селекциялық топ, немесе
асыл тұқымды ядро) және өндірістік (табынның пайдаланушы бөлігі) топқа
бөледі. Жетекші топқа ең жоғары өнімділігі мен ең жақсы экстерьерлік-
Конституциялық ерекшеліктері бар өндірушілер мен аналықтар жатады. Бұл
малдардан өнім (тауарлы төл, сүт, жүн және т.б.) алады, бірақ оларды
өсірудің негізгі мақсаты асыл тұқымды толықтырушы төлді, яғни табыннан
шығып қалған малды (өндірістік, сондай-ақ асыл тұқымды ядро) ауыстыруға
кететін төлді алу қойылады. Осы топтан алынған, бірақ қандай да бір
себептерге байланысты табынды жөндеуге шықпаған барлық қалған төлдер
(немесе төл осы табынның селекциясының талаптарын қанағаттандырмайды,
немесе ол жөндеу үшін артық болып табылады) өте жөндеу деп аталады және
өңдеуден (басқа шаруашылықтарға сатылуға) және жарамсыз деп танылуға
(табыннан шығаруға) жатады. Өндірістік топты (немесе өндірістік табынды)
іріктеу талаптарын қанағаттандыратын барлық басқа жануарлармен
жиынтықтайды. Бұл малдардан бордақылау және етке сату үшін
пайдаланылатын тауарлы төл ғана алынады, ал технология талаптарын
қанағаттандырмайтын жас мал жарамсыз болады.

Дайындық кезеңінен кейін іріктеуді ұйымдастыру арқылы селекциялық
процесс басталады. Іріктеу-жануарларды мақсатты түрде сұрыптау; қазіргі
заманғы мал шаруашылығының негізгі өнімділік және технологиялық
белгілері бойынша қанағаттандыратын жануарларды көбейту үшін қалдыру.
Іріктеу кезінде жануарларды бағалау жүргізілген белгілер мен параметрлерді
ескереді, мақсатты стандарттарды, яғни селекциялық процестің мақсаты
болып табылатын өнімді және технологиялық сапалардың көрсеткіштерін
белгілейді. Содан кейін іріктеу қарқындылығын, яғни іріктелген
жануарлардың негізгі табыннан кеткендерге пайыздық қатынасын
анықтайды. Үйірді кеңейтіп өсіру кезінде іріктеу қарқындылығы 40% және
одан да көп, ал қарапайым жағдайда – шамамен 25% жетуі мүмкін. Іріктеуді
жүргізгеннен кейін, асыл тұқымды ядроға іріктелген малдардың өнімділігі
мен Табын бойынша орташа өнімділік арасындағы айырмашылықтың осы
белгінің тұқым қуалаушылық коэффициентіне көбейтіндісі ретінде іріктеу
(селекция) әсерін есептейді. Іріктеудің соңғы кезеңінде сызықтар мен
отбасын қалыптастырады.

Жануарларды іріктеу түрлері көп. Табиғатта бастапқыда табиғи іріктеу,
яғни адамның қатысуынсыз іріктеу бар. Зоотехниктер (әсіресе зоотехниктер-
селекционерлер) үшін жасанды іріктеу өте қызықты. Бұл түрден жануарлар
селекциясында пайдаланылатын іріктеудің барлық басқа түрлері болады, бұл
селекциялық индекстер (яғни негізгі өнімді және асыл тұқымдық белгілерді
пайдалана отырып арнайы формулалар бойынша есептелетін шамалар,
сондай-ақ қандай да бір белгінің тұқым қуалаушылығын, оның
экономикалық маңыздылығы мен басқа белгілерге тәуелділігін немесе
корреляцияны есепке алатын коэффициенттер) және өнімділік болжамы
бойынша, мал өнімділігінің өзіндік көрсеткіштері бойынша, жарамсыз деп
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табудың тәуелсіз деңгейлерінің әдісі бойынша іріктеу., тандемдік іріктеу
(яғни жануарларды кезекпен бір белгіден, содан кейін екінші белгіден, содан
кейін үшінші белгіден және т.б. алады), технологиялық іріктеу
(технологиялық қасиеттері бойынша іріктеу), жанама іріктеу (іріктеу бір
белгімен жүргізілсе, сонымен бірге бір мезгілде олармен тығыз байланысты
басқа да белгілері бойынша іріктеу жүргізіледі). Селекциялық жұмыс
тәжірибесі іріктеуді бірден 3-4 белгілері бойынша жүргізу орынды екенін
көрсетеді, оның ішінде біреуі басты, қалғандары – қосымша болып бөлінеді.

Жануарларды іріктеуден кейін ата-аналық жұптарды іріктейді. Іріктеу
ата-аналар жұптарының таңдап алынған жануарларынан қажетті қасиеттері
бар ұрпақ алу ниетімен мақсатты құрастыру деп аталады. Нысан бойынша
іріктеу жеке және топтық болып бөлінеді. Жеке таңдау кезінде әрбір жатырға
жеке өндіруші таңдалады. Топтық іріктеу кезінде бір өндірушіге бірнеше
аналық таңдалады.

Түрге қарамастан, оның мынадай түрлері бар: гомогенді (біртекті) және
гетерогенді (әр текті). Гомогенді таңдау ата-аналық жұптарға өнімді және
экстерьерлік белгілерге ұқсас жануарларды таңдайтынына негізделген.
Біртекті таңдау ұрпақта қалаған қасиеттерді бекіту үшін қолданылады,
сондықтан оны біріктіруші деп атайды. Бұл таңдаудың соңғы түрі-
инбридинг, яғни жақын туыстас жұптасу. Ол өте абайлап қолданылады,
өйткені инбридинг генетикалық аномалиялардың, соның ішінде өлімге
(өлімге) қажетті қасиеттерден басқа ұрпақта пайда болу ықтималдығын
арттырады. Өнімділігі мен ұрықтылығының төмендеу, азықты төлеудің
нашарлауы, ауруларға төзімділіктің төмендеуі, жақын туыстық өсіру
нәтижесінде малдарда уродтықтың пайда болуы құбылыстары инбредтік
депрессия деп аталады.

Гетерогенді (әр түрлі) іріктеу кезінде ата-аналар жұбына селекциялық
белгілері бойынша бір-бірінен ерекшеленетін Жануарлар кіреді және осы
генетикалық айырмашылықтың негізінде өнімді және экстерьерлік-
Конституциялық сапалардың жақсаруы орын алады. Гетерогенді іріктеудің
шеткі түрі – будандастыру (классикалық мағынада), яғни әртүрлі түрлерге
жататын жануарлардың өзара жұптасуы. Әртүрлі (немесе жақсартушы)
іріктеудің мақсаты – гетерозис алу. Гетерозис-жануарлардың өміршеңдігі,
өсу энергиясы, ұрықтылығы, Конституциялық бекініс және өнімділігі
бойынша ата-аналық нысандардың ең жақсысын асып түсу қасиеті. Бұл
жағдайда шынайы және гипотетикалық гетерозис бөлінеді. Шынайы
гетерозис-ата-аналардың ең жақсы селекциялық белгілері бойынша бірінші
буын ұрпағының артықшылығы. Гипотетикалық гетерозис-ата-аналық
нысандардың орташа көрсеткіштерінің селекциялық белгілері бойынша
(тұқым немесе тұқымдар, басқа генетикалық топтар бойынша) бірінші буын
ұрпақтарының артықшылық құбылысы.

Жақсартушы таңдау ата-аналарға тән кемшіліктерді түзету үшін
қолданылады. Әртүрлі іріктеудің түрі түзету болып табылады. Ол осы
кемшіліктерді жоюға немесе түзетуге тікелей бағытталған. Тағы бір түрі-ата-
аналар жұбына жануарлар жасы бойынша әртүрлі таңдалады. Ең жақсы
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табудың тәуелсіз деңгейлерінің әдісі бойынша іріктеу., тандемдік іріктеу
(яғни жануарларды кезекпен бір белгіден, содан кейін екінші белгіден, содан
кейін үшінші белгіден және т.б. алады), технологиялық іріктеу
(технологиялық қасиеттері бойынша іріктеу), жанама іріктеу (іріктеу бір
белгімен жүргізілсе, сонымен бірге бір мезгілде олармен тығыз байланысты
басқа да белгілері бойынша іріктеу жүргізіледі). Селекциялық жұмыс
тәжірибесі іріктеуді бірден 3-4 белгілері бойынша жүргізу орынды екенін
көрсетеді, оның ішінде біреуі басты, қалғандары – қосымша болып бөлінеді.

Жануарларды іріктеуден кейін ата-аналық жұптарды іріктейді. Іріктеу
ата-аналар жұптарының таңдап алынған жануарларынан қажетті қасиеттері
бар ұрпақ алу ниетімен мақсатты құрастыру деп аталады. Нысан бойынша
іріктеу жеке және топтық болып бөлінеді. Жеке таңдау кезінде әрбір жатырға
жеке өндіруші таңдалады. Топтық іріктеу кезінде бір өндірушіге бірнеше
аналық таңдалады.

Түрге қарамастан, оның мынадай түрлері бар: гомогенді (біртекті) және
гетерогенді (әр текті). Гомогенді таңдау ата-аналық жұптарға өнімді және
экстерьерлік белгілерге ұқсас жануарларды таңдайтынына негізделген.
Біртекті таңдау ұрпақта қалаған қасиеттерді бекіту үшін қолданылады,
сондықтан оны біріктіруші деп атайды. Бұл таңдаудың соңғы түрі-
инбридинг, яғни жақын туыстас жұптасу. Ол өте абайлап қолданылады,
өйткені инбридинг генетикалық аномалиялардың, соның ішінде өлімге
(өлімге) қажетті қасиеттерден басқа ұрпақта пайда болу ықтималдығын
арттырады. Өнімділігі мен ұрықтылығының төмендеу, азықты төлеудің
нашарлауы, ауруларға төзімділіктің төмендеуі, жақын туыстық өсіру
нәтижесінде малдарда уродтықтың пайда болуы құбылыстары инбредтік
депрессия деп аталады.

Гетерогенді (әр түрлі) іріктеу кезінде ата-аналар жұбына селекциялық
белгілері бойынша бір-бірінен ерекшеленетін Жануарлар кіреді және осы
генетикалық айырмашылықтың негізінде өнімді және экстерьерлік-
Конституциялық сапалардың жақсаруы орын алады. Гетерогенді іріктеудің
шеткі түрі – будандастыру (классикалық мағынада), яғни әртүрлі түрлерге
жататын жануарлардың өзара жұптасуы. Әртүрлі (немесе жақсартушы)
іріктеудің мақсаты – гетерозис алу. Гетерозис-жануарлардың өміршеңдігі,
өсу энергиясы, ұрықтылығы, Конституциялық бекініс және өнімділігі
бойынша ата-аналық нысандардың ең жақсысын асып түсу қасиеті. Бұл
жағдайда шынайы және гипотетикалық гетерозис бөлінеді. Шынайы
гетерозис-ата-аналардың ең жақсы селекциялық белгілері бойынша бірінші
буын ұрпағының артықшылығы. Гипотетикалық гетерозис-ата-аналық
нысандардың орташа көрсеткіштерінің селекциялық белгілері бойынша
(тұқым немесе тұқымдар, басқа генетикалық топтар бойынша) бірінші буын
ұрпақтарының артықшылық құбылысы.

Жақсартушы таңдау ата-аналарға тән кемшіліктерді түзету үшін
қолданылады. Әртүрлі іріктеудің түрі түзету болып табылады. Ол осы
кемшіліктерді жоюға немесе түзетуге тікелей бағытталған. Тағы бір түрі-ата-
аналар жұбына жануарлар жасы бойынша әртүрлі таңдалады. Ең жақсы

нәтижелер жас өндірушілердің ескі аналықтарына алынады.
Негізінен мал шаруашылығы тәжірибесінде аналықтарға қандай да бір

белгісі бойынша немесе бірден бірнеше бойынша жақсартушы-өндірушілерді
таңдап алады, бірақ ешқандай жағдайда нашарлатпайды. Мұндай
жануарларды жарамсыз деп таниды, ал олардан алынған ұрықты кәдеге
жаратады. Ол үшін өндіруші ұрпағының сапасы бойынша бағалануы керек.

Мал шаруашылығы тәжірибесінде "тапсырысты таңдау" деген сөз
қалыптасты. Мұндай іріктеу үшін асыл тұқымды шаруашылықтарда мал
басын толықтыратын төлді алуға арналған аналықтар қатарынан, яғни
селекциялық топтан (асыл тұқымды ядро), "тапсырыстық" жұптастыру үшін
белгілі жануарларды бөледі. Бұл жануарларды бұқаларды өндіруші топ деп
атайды. Олардан ауыл шаруашылығы малдарын қолдан ұрықтандыратын
мемлекеттік станцияларға және асыл тұқымды кәсіпорындарға сатуға
арналған жөндеуші бұқашықтарды алады.

Белгілі зоотехникалық міндеттерді шешу үшін олардың тұқымдық,
түрлік және желілік тиістілігін ескере отырып, ауыл шаруашылығы
жануарларын іріктеу жүйесін ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру деп
атайды. Өсіруде үш негізгі әдіс қолданылады – таза тұқымды өсіру және
будандастыру.

Таза тұқымды өсіру- бір тұқымға жататын жануарларды жұптастыру.
Мұндай өсіруден ұрпақ таза тұқымды деп аталады (бірақ таза емес, өйткені
бұл термин тек үш жылқы тұқымына ғана қолданылады – ағылшын таза
қанды, араб және ахалтекин). Бұл әдіс ауыл шаруашылығы малдарының
зауыттық тұқымдарын өсірудің негізгі әдісі болып табылады. Барлық
тұқымдар өз стандарттарына ие, яғни осы тұқымның барлық жануарларына
сәйкес келетін өнімді және экстерьерлік-Конституциялық көрсеткіштерге ие.
Негізінен бұл жануарларға қойылатын ең аз талаптар. Қазір өз тұқымының
стандарттарына сай келмейтін жануарлар жоқ. Әйтпесе, олар бірден
жарамсыз.

Таза тұқымды өсірудің бір түрі- сызықтық өсіру. Сызық деп өз
бастауын көрнекті ата-бабадан (өндірушіден) бастайтын жануарлар тобы
түсініледі. Сызықтар генеалогиялық болып келеді (сызықтар, әдетте, ескі,
көптеген ұрпақтары бар; мұндай желілердің жануарлары тек ата-анасымен
алыс туыстық байланысқа ие, ал өздері осы желіге тән ерекшеліктерге ие
емес), зауыттық (ата-анасымен ұқсастығы бар жануарлар тобы шығу тегі
бойынша ғана емес, сонымен қатар негізгі шаруашылық-пайдалы белгілері
бойынша; мұндай сызықтар тек 4-5 ұрпақ бар, одан кейін жаңа сызықтар
шығады), жалған ("жатырға" кететін жалған сызық, лайықты жалғастырушы-
өндірушілердің мұндай желілері жоқ, ал жалпы белгілер тек аналық арқылы
ғана сақталады, содан кейін сызық өмір сүруді тоқтатады) және инбред (бұл
желінің жануарлары туыстық ата-ана мен жатырдан пайда болғандықтан,
тығыз туыстықпен біріктірілген). Желіаралық және желіішілік өсіру де бар.
Желіішілік өсіру кезінде бір желіге жататын жануарлар жұптастырылады.
Жануарларды желіаралық өсіру кезінде жұптастыру үшін әр түрлі
сызықтардан іріктеледі, яғни кросс немесе кросс сызықтарын жасайды.
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Жұптастыру үшін әртүрлі сызықтарға жататын жануарларды таңдаған кезде,
Бірақ бұл желілердің бірі екіншісінен шыққан кезде, мұндай таңдау стрен-
кроссинг деп аталады.

Таза тұқымды өсіру кезінде сызықтармен қатар отбасы да
қалыптасады. Бүкіл тұқым арқылы өтетін отбасылар жоқ, сондықтан тек
зауыт бар. Отбасы-бұл жануарлар тобы, оның басы көрнекті ата-анадан
бастау алады. Тұқымдастармен жұмыс істеу мақсаты-ұрпақта ата-ананың
бағалы қасиеттерін оған, оның қыздары мен немерелеріне жоғары өнімді
жануарларды алу үшін ең үздік желілік өндірушілерді таңдау есебінен
дамыту. Егер желілерді шығару (зауыттық) тек асыл тұқымды
шаруашылықтардың міндетіне кіретін болса, онда бағалы тұқымдастарды
қалыптастырумен өнеркәсіптік кешендерді қоса алғанда, барлық
шаруашылықтар айналысуы тиіс.

Табиғи емес өсіру аутбридинг деп аталады, ал ол таза, сондай-ақ
аралық немесе кроссбридинг болуы мүмкін. Туыстық өсіру немесе
инбридинг, біз бөлшектендік. Тек жануардың тегі (педигри) бойынша
туыстық немесе пробанда (жануардың тегі, тегі бағаланатын) деп айтайық.
Туыстық дәрежесі шежіренің қатарын (Шапуру әдісі) есептеп, немесе С. Райт
формуласы бойынша анықталады.

Жалпы ата-тегі бар бірқатар асыл тұқымдарға байланысты,
инбридингтің келесі дәрежелері ерекшеленеді:
1) тығыз инбридинг (қан араласуы); I – II (анасы – ұлы), II – I (қызы – әкесі),
II – II (әпкесі – ағасы));
2) жақын инбридинг; I-III, III-I, II-III, III-II;
3) орташа инбридинг; III-III, III-IV, IV-III, IV-IV;
4) алыс инбридинг; IV-V, V-V.

Инбредті (инбридинг нәтижесінде алынған) өндірушінің оған тән емес
жатырларымен жұптасуы топ-кроссинг деп аталады.

Кроссбридинг тұқымаралық будандастыру деп аталады, яғни әртүрлі
тұқымдарға немесе тұқымдық топтарға жататын жануарларды жұптастыру.
Будандастырудың бес негізгі түрі бар: кіріспе ("қан құйылуы"), зауыттық
(ұдайы өндіру), ауыспалы, өнеркәсіптік, сіңіргіш (жақсартушы).

Бір тұқым (жақсартылған) аналықтарын енгізу арқылы екінші
(жақсартылған) өндірушілермен айқастырады және бірінші ұрпақ ұрпағын
ала отырып, аналық тұқым өндірушілермен жұптастырады. Осылайша,
қанның бір рет келуі орын алады. Бұл жергілікті, абориген тұқымға зауыттық
тұқымның жоғары өнімділік сапасын беру үшін, бірақ бұл ретте
жақсартылған тұқымның бағалы қасиеттерін жоғалтпай (мысалы, аз
мөлшерде шоғырланған және ірі азықтарды тұтынуға бейімділік немесе
белгілі бір ауруға төзімділік) жасайды.

Жақсартылған тұқым аналықтарын жұту (жақсарту) арқылы
жақсартылған тұқым өндірушілермен жұптасады, бірінші буын әйел ұрпағын
қайта жақсартылған тұқым өндірушілерімен жұптайды. Екінші және үшінші
ұрпақтардың әйел ұрпағымен дәл осылай келеді, ал төртінші ұрпақтың
жануарлары "өз-өзіне" өсіріледі, яғни өзара жұптасады. Бір (аз өнімді)
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Жұптастыру үшін әртүрлі сызықтарға жататын жануарларды таңдаған кезде,
Бірақ бұл желілердің бірі екіншісінен шыққан кезде, мұндай таңдау стрен-
кроссинг деп аталады.

Таза тұқымды өсіру кезінде сызықтармен қатар отбасы да
қалыптасады. Бүкіл тұқым арқылы өтетін отбасылар жоқ, сондықтан тек
зауыт бар. Отбасы-бұл жануарлар тобы, оның басы көрнекті ата-анадан
бастау алады. Тұқымдастармен жұмыс істеу мақсаты-ұрпақта ата-ананың
бағалы қасиеттерін оған, оның қыздары мен немерелеріне жоғары өнімді
жануарларды алу үшін ең үздік желілік өндірушілерді таңдау есебінен
дамыту. Егер желілерді шығару (зауыттық) тек асыл тұқымды
шаруашылықтардың міндетіне кіретін болса, онда бағалы тұқымдастарды
қалыптастырумен өнеркәсіптік кешендерді қоса алғанда, барлық
шаруашылықтар айналысуы тиіс.

Табиғи емес өсіру аутбридинг деп аталады, ал ол таза, сондай-ақ
аралық немесе кроссбридинг болуы мүмкін. Туыстық өсіру немесе
инбридинг, біз бөлшектендік. Тек жануардың тегі (педигри) бойынша
туыстық немесе пробанда (жануардың тегі, тегі бағаланатын) деп айтайық.
Туыстық дәрежесі шежіренің қатарын (Шапуру әдісі) есептеп, немесе С. Райт
формуласы бойынша анықталады.

Жалпы ата-тегі бар бірқатар асыл тұқымдарға байланысты,
инбридингтің келесі дәрежелері ерекшеленеді:
1) тығыз инбридинг (қан араласуы); I – II (анасы – ұлы), II – I (қызы – әкесі),
II – II (әпкесі – ағасы));
2) жақын инбридинг; I-III, III-I, II-III, III-II;
3) орташа инбридинг; III-III, III-IV, IV-III, IV-IV;
4) алыс инбридинг; IV-V, V-V.

Инбредті (инбридинг нәтижесінде алынған) өндірушінің оған тән емес
жатырларымен жұптасуы топ-кроссинг деп аталады.

Кроссбридинг тұқымаралық будандастыру деп аталады, яғни әртүрлі
тұқымдарға немесе тұқымдық топтарға жататын жануарларды жұптастыру.
Будандастырудың бес негізгі түрі бар: кіріспе ("қан құйылуы"), зауыттық
(ұдайы өндіру), ауыспалы, өнеркәсіптік, сіңіргіш (жақсартушы).

Бір тұқым (жақсартылған) аналықтарын енгізу арқылы екінші
(жақсартылған) өндірушілермен айқастырады және бірінші ұрпақ ұрпағын
ала отырып, аналық тұқым өндірушілермен жұптастырады. Осылайша,
қанның бір рет келуі орын алады. Бұл жергілікті, абориген тұқымға зауыттық
тұқымның жоғары өнімділік сапасын беру үшін, бірақ бұл ретте
жақсартылған тұқымның бағалы қасиеттерін жоғалтпай (мысалы, аз
мөлшерде шоғырланған және ірі азықтарды тұтынуға бейімділік немесе
белгілі бір ауруға төзімділік) жасайды.

Жақсартылған тұқым аналықтарын жұту (жақсарту) арқылы
жақсартылған тұқым өндірушілермен жұптасады, бірінші буын әйел ұрпағын
қайта жақсартылған тұқым өндірушілерімен жұптайды. Екінші және үшінші
ұрпақтардың әйел ұрпағымен дәл осылай келеді, ал төртінші ұрпақтың
жануарлары "өз-өзіне" өсіріледі, яғни өзара жұптасады. Бір (аз өнімді)

тұқымды екінші (зауыттық) сіңіруді бірінші тұқымды жақсарту, түрлендіру
үшін қолданады.

Ауыспалы қиылысу қарапайым (екі жынысты кесіп) және күрделі (үш
және одан да көп жыныстарды кесіп). Екі тұқымды будандастыру кезінде екі
зауыттық тұқым жұптасып, аналық тұқымдардың кез-келген
өндірушілерімен жұптасатын бірінші ұрпақтың әйел ұрпағын алады. Екінші
ұрпақтың алынған әйел ұрпағы басқа ата-аналық тұқым өндірушілермен
жұптасады. Осылайша, әрбір ұрпақ өндірушілер мен өзгереді. Бірінші
ұрпақтағы әйелдер араластырғыштарын үш жолмен будандастыру кезінде
үшінші тұқым өндірушілермен айқастырады. Содан кейін екінші ұрпақтағы
әйелдер қоспаларын бастапқы тұқымдардың бірін өндірушілер жабады,
үшінші ұрпақ екінші тұқым өндірушілер жабады, ал төртіншісі – үшінші
және т.б. өндірушілер жабады. Бұл бірнеше ұрпақ үшін гетерозисті сақтауға
мүмкіндік береді. Ауыспалы айқастыруды өз өндірісінің тұқымдық төлімен
жиынтықталатын табында қолданады.

Зауыттық (ойнату) қиылысу да қарапайым және күрделі. Бұл әдіс
жануарлардың жаңа тұқымдары мен типтері алынды, сондықтан бұл
будандастыру тұқым құрушы деп аталады. Украиндық далалық шошқаның
ақ тұқымы, Ярославль малының михайловский түрі жай өсімін молайтумен
жасалған, ал күрделі зауыттық будандастыру мысалдары-шошқаның брейтов
тұқымы, жылқының Орловский Рысты тұқымы, ірі қара малдың костромдық
тұқымы, қойдың Алтай тұқымы.

Ойнату айқасуы төрт кезеңге бөлінеді:
I. нысаналы стандарттарға сәйкес келетін тұқым тобын құру;
II. тұқымдық топтың сандық ұлғаюы, қалаулы типті жануарлардың жиналуы;
III. өз-өзіне қоспаларды өсіру, ұрпақта белгілерді шоғырландыру (жинақтау
және күшейту);
IV. тұқым атауы, тұқымды байқаудан өткізу және бекіту, тұқым стандартын
құру, Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізу.

Өнеркәсіптік будандастыру тауарлық мақсаттар үшін қолданылады,
яғни гетерозис құбылысы есебінен өнімнің ең көп мөлшерін алу үшін ғана
қолданылады. Қарапайым (екі жақты) және күрделі (үш және төрт жақты)
өнеркәсіптік қиылыстар бар. Екі тұқымды будандастыру кезінде бірінші
ұрпақтағы иттерді алады және негізгі табынды пайдаланады (егер әңгіме
сүтті мал және сауылатын биелер туралы болса) немесе бордақылаудан кейін
етке сатылады. Үш асыл тұқымды будандастыру кезінде бастапқы кезеңде
әрекет етеді, үш асыл тұқымды ауыспалы будандастыру кезінде, тек екінші
ұрпақтағы популяцияларды алғаннан кейін оларды ары қарай өсірмейді,
өнімді алу үшін пайдаланады. Төрт тұқымды шағылыстыру кезінде, атап
айтқанда төрт тұқымды тең, бастапқы кезеңде төрт тұқымнан тұратын ата-
аналық жұптар қалыптасады. Содан кейін олардың әрқайсысынан бірінші
буын иісін алады және өзара жұптасады. Өнім алу үшін пайдаланылатын
екінші буын иіндерін алады.

Будандастырудың ерекше түрі-будандастыру. Классикалық мағынада
гибридизация-бұл түраралық қиылысу. Жануарлардың лошак (есекті
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айғырмен айқастырудан алынған будан), мул (биені есекпен айқастыру
нәтижесінде алынған будан), шошқаның семиречендік тұқымы (ірі АҚ және
Кемерово тұқымды шошқаларды жабайы Қабанмен айқастырудан алынған
будан), қазақ архаромериносы (меринос қойлардың қазақ архары немесе
жабайы тау баранасы бар буданы) сияқты будандары кеңінен танымал.
Сондай-ақ, түраралық қиылысты сәтті қолданудың басқа да мысалдары бар.
Алайда, соңғы уақытта "гибридизация" ұғымы бірнеше басқа мағынаға ие
болды. Құс және шошқа шаруашылығында будандастыру деп алдын ала
белгілі бір, әдетте қарама-қарсы, өнімділік бағыттарында топтастырылған
және бір-бірімен оң байланысқан арнайы тұқымдарды, типтер мен желілерді
будандастыруға негізделген өсіру әдісі түсініледі. Қалай болғанда да,
будандастыру нәтижесінде алынған ұрпақ гибрид немесе гибрид деп
аталады. Теңдеулер мен гибридтерін өзара болып табылады, сондай-ақ
гибридизацией.

Мақсатқа байланысты сондай-ақ ұдайы өндіру (жаңа тұқымдарды,
типтерді, сызықтарды жасау үшін), кіріспе (тұқымдарды жетілдіру үшін),
жұту (тұқымдарды түбірімен жақсарту үшін) және өнеркәсіптік (тауарлық
гибридтерді алу үшін) будандастыруды ажыратады. Бұл әдіс шектеулі
(классикалық Гибридизация туралы айтатын болсақ), өйткені селекционерлер
қиындықтарға тап болады: түрлердің өзара айқаспауы; гибридтердің ішінара
немесе толық бедеулігі. Мұндай асқынулардың негізгі себептері-
гаметалардағы хромосомалардың әртүрлі жиынтығы, олардың өміршең
зигот, мацерация (жұмсарту, жасушааралық заттың еруі нәтижесінде
тіндердегі жасушалардың бөлінуі) ана ағзасындағы зигот немесе ұрықтың
мацерациясы. Қазіргі уақытта осы кедергілерді жеңу әдістері әзірленуде.

2.6 Зоогигиена нормалары

Зоогигиенаның негізгі мақсаты-малды бағып-күтудің,
азықтандырудың, төл өсірудің, асыл тұқымды жөне жалпы тауарлық
бағыттағы мал түліктерін пайдаланудың нормалары мен ережелерін (тәртібін)
анықтау. Негізгі назар қолда ұсталатын малға қора-жайлар салу үшін орын
таңдауға аударылады. Сонымен қатар гигиена негіздері айналысатын
мәселелер қатарына құрылыс сапасы, әр бас малға үлесті жер және ауа
алмастыру көлемі, өндірісте механиканы пайдалану, малды орналастыруәдісі,
серуендету, т.б. жатады. [18,36]

Малды күтіп-бағу жүйесі адамдардың оларға жасайтын жағдайына
(микроклимат, азық сапасы, азықтандыру режимі, орналастыруы)
байланысты. Малдың биологиясы осы жағдайларға сәйкес болуы олардың
денсаулығы мен өнімділігін анықтайды.

Мал гигиенасының негіздері жалпы өндірістік дақылдардың, өткізетін
өнімдердің сапасын арттыруға, шығатын өнімді көбейтуге және оның өзіндік
құнын төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен, мал гигиенасының негіздері
- мал саулығын сақтау, оны тиімді жүйелер арқылы бағу, өcipy, азықтандыру
және дұрыс күту арқасында мал төзімділігін жоғарылатып, одан барынша
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айғырмен айқастырудан алынған будан), мул (биені есекпен айқастыру
нәтижесінде алынған будан), шошқаның семиречендік тұқымы (ірі АҚ және
Кемерово тұқымды шошқаларды жабайы Қабанмен айқастырудан алынған
будан), қазақ архаромериносы (меринос қойлардың қазақ архары немесе
жабайы тау баранасы бар буданы) сияқты будандары кеңінен танымал.
Сондай-ақ, түраралық қиылысты сәтті қолданудың басқа да мысалдары бар.
Алайда, соңғы уақытта "гибридизация" ұғымы бірнеше басқа мағынаға ие
болды. Құс және шошқа шаруашылығында будандастыру деп алдын ала
белгілі бір, әдетте қарама-қарсы, өнімділік бағыттарында топтастырылған
және бір-бірімен оң байланысқан арнайы тұқымдарды, типтер мен желілерді
будандастыруға негізделген өсіру әдісі түсініледі. Қалай болғанда да,
будандастыру нәтижесінде алынған ұрпақ гибрид немесе гибрид деп
аталады. Теңдеулер мен гибридтерін өзара болып табылады, сондай-ақ
гибридизацией.

Мақсатқа байланысты сондай-ақ ұдайы өндіру (жаңа тұқымдарды,
типтерді, сызықтарды жасау үшін), кіріспе (тұқымдарды жетілдіру үшін),
жұту (тұқымдарды түбірімен жақсарту үшін) және өнеркәсіптік (тауарлық
гибридтерді алу үшін) будандастыруды ажыратады. Бұл әдіс шектеулі
(классикалық Гибридизация туралы айтатын болсақ), өйткені селекционерлер
қиындықтарға тап болады: түрлердің өзара айқаспауы; гибридтердің ішінара
немесе толық бедеулігі. Мұндай асқынулардың негізгі себептері-
гаметалардағы хромосомалардың әртүрлі жиынтығы, олардың өміршең
зигот, мацерация (жұмсарту, жасушааралық заттың еруі нәтижесінде
тіндердегі жасушалардың бөлінуі) ана ағзасындағы зигот немесе ұрықтың
мацерациясы. Қазіргі уақытта осы кедергілерді жеңу әдістері әзірленуде.

2.6 Зоогигиена нормалары

Зоогигиенаның негізгі мақсаты-малды бағып-күтудің,
азықтандырудың, төл өсірудің, асыл тұқымды жөне жалпы тауарлық
бағыттағы мал түліктерін пайдаланудың нормалары мен ережелерін (тәртібін)
анықтау. Негізгі назар қолда ұсталатын малға қора-жайлар салу үшін орын
таңдауға аударылады. Сонымен қатар гигиена негіздері айналысатын
мәселелер қатарына құрылыс сапасы, әр бас малға үлесті жер және ауа
алмастыру көлемі, өндірісте механиканы пайдалану, малды орналастыруәдісі,
серуендету, т.б. жатады. [18,36]

Малды күтіп-бағу жүйесі адамдардың оларға жасайтын жағдайына
(микроклимат, азық сапасы, азықтандыру режимі, орналастыруы)
байланысты. Малдың биологиясы осы жағдайларға сәйкес болуы олардың
денсаулығы мен өнімділігін анықтайды.

Мал гигиенасының негіздері жалпы өндірістік дақылдардың, өткізетін
өнімдердің сапасын арттыруға, шығатын өнімді көбейтуге және оның өзіндік
құнын төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен, мал гигиенасының негіздері
- мал саулығын сақтау, оны тиімді жүйелер арқылы бағу, өcipy, азықтандыру
және дұрыс күту арқасында мал төзімділігін жоғарылатып, одан барынша

мол, сапалы өнім алу туралы ғылым.
Малға арналған қора жағдайы микроклиматқа қойылатын зоогигиена

талаптарына сай болуы керек. Мал шаруашылығындағы микроклимат деген
түciнік қорадағы температура, ылғалдылық, ауаның қозғалу жылдамдығы,
жарық, газдар құрамы, сонымен қатар қорадағы шаң мен микроорганизмдер
және шу деңгейін анықтаумен байланысты. Микроклимат параметрін
өлшеген уақытта қоралардың ecіктepi жабық, ал мал өз орындарында
болғаны жөн. Ең кepeктi байқау мезгілі: таңғы сағат 7 мен 8-дің, 14 пен 16-
ның және 20 мен 22-нің аралығы. Ауа температурасы мал организмі
жағдайының, әcipeсе жылу реттілігіне қатысты сыртқы ортадағы физикалық
факторлардың бірi әpi маңыздысы болып саналады. Малға ең жоғары және ең
төмен температура да зиянды, өйткені олар организмде көптеген өзгерістер
туғызады, яғни малдың өнімділігіне, азықтарды тиімді пайдалануға,
аурулардың көбеюіне және малдың шығындалуына ықпалын тигізеді.

Ауа темпеатурасын қабырғадан 1 м қашықтықта және қора ортасынан
өлшейді. Өлшеуді еденнен жоғары 20 см-ден 120 см аралықта, малдың жасы
мен түрiн ескере отырып өткізеді. Қорадағы ауа темпеатурасы спирттік және
электрлік термометрлермен өлшенеді. Мал үшін ауа темпеатурасының
нормативі мынадай (С): сиырлар мен 1 жастан асқан төлдер үшін  - 8-12, 20
күндік бұзаулар үшін - 18-20°, 20 күннен 120 күндік бұзаулар үшін - 12-18°,
4-12 айлық жастағы төлдерге - 8-16 °, бордақылаудағы өгізшелер үшін - 8-
12°, буаз мегежіндер мен бойдақ мегежіндер үшін - 14-20°, 20 күндік жасқа
толмаған еметін торайлар үшін - 24-30°, анасынан бөлінген торайлар - 22-
24°, бордақыдағы төлдер үшін – 16-19 0, қозылайтын қойлар қойлар – 10 -180
, 20 тәуліктен асқан қозысы бар қойлар үшін 4-10 0 , ересек құстар (тауықтар,
үйректер, күркетауықтар, мысыртауықтар) 14-18 0 , аптаның алғашқы
күндегі жас құстар үшін - 18-30 0.

Қорадағы ауаның ылғалдылығын темпеатураны анықтағандай бір
нүктеде, бір аймақта және сол сағатта анықтайды. Ылғалдылықты анықтау
үшін психрометрлер, гигрометрлер және гигрографтар қолданылады.
Қорадағы малдың түрi мен жасына қарай салыстырмалы ылғалдылық 70%-
дан аспауы керек. Организмге төменгі (30-50% ) және жоғары (80-100% )
ылғалдылықтар тepic әсер етеді.

Ауаның қозғалыс жылдамдығы. Жылдың суық кезінде ауаның
қозғалыс жылдамдығы 0,3 м/с, ал жаздың ыстық темпеатурасында 1 м/с-дан
аспауы керек. Жаңа туған төлдер мен құстардың түратын орындарында 0,1-
0,2 м/с аспауы тиіс. Ауаның қозғалыс жылдамдығын анықтау анемометр
және кататермометр аспаптары қолданылады.

Мал қораларындағы ауа газдарының құрамы. Мал мен құстар
қораларында көмірқышқыл, аммиак, күкipттi көміртек тотықтары жиналуы
мүмкін. Көмірқышқыл газы (СО2) қораларда мал мен құстардың тыныс алуы
жиналады.

Коралардағы ауа газының концентрациясы малға - 0,25, төлдерге - 0,20,
құстарға - 0,15-0,18 болуы тиіс. Аммиак (NH3) мал қораларында құрамында
органикалық азоты бар заттардың бұзылуы нәтижесінде пайда болады
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(несеп, нәжіс). Бұл - улы газ. Күтуші адамдар мен малға аммиак тepic әсер
етеді. Аммиак сумен қосылғанда сілтіге айналып, химиялық күйдіргіш
қасиетіне ие болады, кілегей қабықтарды, жоғары тыныс жолдарын
тітіркенеді немесе тұяқ мүйізін қопсытып, қанға түседі. Қорадағы ауада мал
үшін аммиактың шектеулі мөлшері 15-20 мг/м 3 , ал төлдер мен құстарға бұл
көрсеткіш 1,5-2 есе аз.

Күкіртті сутегі (Н2S) құрамында күкірті бар ақуызды заттардың
шіруінен, сонымен қатар, малдан шығатын газдар арқылы пайда болады.
Өзінің әрекетіне қарай аммиактан да улы. Малға күкіртті сутегінің көп
концентрациясының мөлшерінен icік және өкпенің жіті қабынуы байқалады.
Мал күкіртті сутегінің шектеулі мөлшері - 10 мг/ м3 , ал төл және құстар
үшін бұл көрсеткіш 2 есе аз.

Көміртек тотығы (СО) қораларда пештен немесе автокөліктер мен
тракторлардың жұмыс iстey кезінде толық жанбаған жанармайлардан және
толық желдетілмеген кезде жиналады. Қызмет көрсетушілердің жұмысы
кезінде және мал тұрған аймақта газдың ең жоғарғы концентрациясы
жиналады. Организмде газ жанбайды. Ол сыртқа өзгертілмеген түрде
шығады, сондықтан уланған малды таза ауаға шығару керек. Қораларда
көміртек тотығының шектеулі концентрациясы 2 мг/мз болып саналады.

Концентрациясы зиянды әсер ететін газдарды әмбебап газ
анықтағышпен (УГ-2) анықтайды. Бұған алдын ала әр газға арналған
индикаторлы ұнтақты дайындап қою керек.

Зиянды әсер ететін газдардың жиналуын болдырмау үшін кешенді
шаралар жүргізілуі тиіс. Яғни қорадан нәжіс пен несепті тез жинап шығару,
едендерді ылғал жібермейтін мықты жабдықтармен жабдықтау, мал тұратын
аймақта ауа алмасуын дұрыстау, едендерге газды бойына сіңіретін
материалды (сабан, ағаш ұнтағы) және газ концентрациясын төмендететін
препараттар (сөндірілген әк, суперфосфат) қолдану керек.

Қораны жарықпандыру. Жақсы жарықтандырылған қоралар
аурулардан сақтандыру, сонымен бірге, малдың денсаулығын және
өнімділігін сақтау факторлары болып табылады. Жарық табиғи және
жасанды болып бөлінеді, ол жарық коэффициенттермен нормаланады
(қалыптасады). Табиғи жарық коэффициенті деп әйнек көлемінің еден
көлеміне қатынасын айтады. Жасанды жарықты анықтау үшін қорадағы
барлық электр шамының қуатын есептеп, алынған шаманы қора көлемінe
бөледі, Вт/м2. Малға және құстарға табиғи және жасанды жарықтың
нормасы: 1:8-1:20 және 3,3-5 Вт/м2 шамасында.

Ауаның шаңмен жəне микробпен ластануы. Шаң таза техникалық
жолмен кілегей кабықтарды, жоғарғы тыныс жолдарын, көзді тітіркендіріп,
әр түрлі ауруларды тудырады. Шаңмен бірге тыныс жолдарына әр түрлі
микроорганизмдер де eнуi мүмкін. Малдың жасына және олардың күту
кезіндегі зоогигиеналық нормаларына байланысты шаң мөлшері 0,8-4,0
мг/м3 . Малға арналған қорадағы ауаның шақ және микробпен ластануын
төмендету мынадай шараларды жүргізу керек: а) аумақты көгалдандыру; б)
малды қорадан тыс тазалау; в) күнделікті залалсыздандыру; г) бактерицидтік
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(несеп, нәжіс). Бұл - улы газ. Күтуші адамдар мен малға аммиак тepic әсер
етеді. Аммиак сумен қосылғанда сілтіге айналып, химиялық күйдіргіш
қасиетіне ие болады, кілегей қабықтарды, жоғары тыныс жолдарын
тітіркенеді немесе тұяқ мүйізін қопсытып, қанға түседі. Қорадағы ауада мал
үшін аммиактың шектеулі мөлшері 15-20 мг/м 3 , ал төлдер мен құстарға бұл
көрсеткіш 1,5-2 есе аз.

Күкіртті сутегі (Н2S) құрамында күкірті бар ақуызды заттардың
шіруінен, сонымен қатар, малдан шығатын газдар арқылы пайда болады.
Өзінің әрекетіне қарай аммиактан да улы. Малға күкіртті сутегінің көп
концентрациясының мөлшерінен icік және өкпенің жіті қабынуы байқалады.
Мал күкіртті сутегінің шектеулі мөлшері - 10 мг/ м3 , ал төл және құстар
үшін бұл көрсеткіш 2 есе аз.

Көміртек тотығы (СО) қораларда пештен немесе автокөліктер мен
тракторлардың жұмыс iстey кезінде толық жанбаған жанармайлардан және
толық желдетілмеген кезде жиналады. Қызмет көрсетушілердің жұмысы
кезінде және мал тұрған аймақта газдың ең жоғарғы концентрациясы
жиналады. Организмде газ жанбайды. Ол сыртқа өзгертілмеген түрде
шығады, сондықтан уланған малды таза ауаға шығару керек. Қораларда
көміртек тотығының шектеулі концентрациясы 2 мг/мз болып саналады.

Концентрациясы зиянды әсер ететін газдарды әмбебап газ
анықтағышпен (УГ-2) анықтайды. Бұған алдын ала әр газға арналған
индикаторлы ұнтақты дайындап қою керек.

Зиянды әсер ететін газдардың жиналуын болдырмау үшін кешенді
шаралар жүргізілуі тиіс. Яғни қорадан нәжіс пен несепті тез жинап шығару,
едендерді ылғал жібермейтін мықты жабдықтармен жабдықтау, мал тұратын
аймақта ауа алмасуын дұрыстау, едендерге газды бойына сіңіретін
материалды (сабан, ағаш ұнтағы) және газ концентрациясын төмендететін
препараттар (сөндірілген әк, суперфосфат) қолдану керек.

Қораны жарықпандыру. Жақсы жарықтандырылған қоралар
аурулардан сақтандыру, сонымен бірге, малдың денсаулығын және
өнімділігін сақтау факторлары болып табылады. Жарық табиғи және
жасанды болып бөлінеді, ол жарық коэффициенттермен нормаланады
(қалыптасады). Табиғи жарық коэффициенті деп әйнек көлемінің еден
көлеміне қатынасын айтады. Жасанды жарықты анықтау үшін қорадағы
барлық электр шамының қуатын есептеп, алынған шаманы қора көлемінe
бөледі, Вт/м2. Малға және құстарға табиғи және жасанды жарықтың
нормасы: 1:8-1:20 және 3,3-5 Вт/м2 шамасында.

Ауаның шаңмен жəне микробпен ластануы. Шаң таза техникалық
жолмен кілегей кабықтарды, жоғарғы тыныс жолдарын, көзді тітіркендіріп,
әр түрлі ауруларды тудырады. Шаңмен бірге тыныс жолдарына әр түрлі
микроорганизмдер де eнуi мүмкін. Малдың жасына және олардың күту
кезіндегі зоогигиеналық нормаларына байланысты шаң мөлшері 0,8-4,0
мг/м3 . Малға арналған қорадағы ауаның шақ және микробпен ластануын
төмендету мынадай шараларды жүргізу керек: а) аумақты көгалдандыру; б)
малды қорадан тыс тазалау; в) күнделікті залалсыздандыру; г) бактерицидтік

ультракүлгін шамдарды пайдалану.
Шу жəне оның деңгейі. Шу малға зиянды әсер етеді. Шудың

қарқындылығы децибелмен (дб) өлшенеді. Шудың мал организміне әсерiн
стресс-фактор деп қарайды және ол организмнің реактиві мен өнімділігін
төмендетеді. Адам мен малға шудың шектеулі деңгейі - 50-70 дб.

Су жəне суару гигиенасы. Мал организмінде су маңызды рөл атқарады.
Организмнің суды 10% жоғалтуы әлсіздік пайда болуына, жүйке жүйесінің
бұзылуына, ал 20% жоғалтуы өлімге әкелуі мүмкін. Малға азық бермей, тек
су берсеңіз, оның өмipi 30-40 тәулікке жететіні белгілі, ал сусыз мал 4-6
тәуліктің ішінде өледі. Мал денсаулығына судың мөлшері ғана емес, оның
сапасы да әсер етеді. Суға толық баға беру физикалық жағдайына, химиялық
құрамына және биологиялық қасиетіне қарай жүргізіледі. Ішетін су МЕМСТ
2874-82 талабына сай болуы керек. Судың физикалық
қасиетіне,темпеатурасына, мөлдірлігіне, иісіне, түсіне, дәміне көңіл бөлінеді.
Судың мөлдірлігін арнайы шрифтелген бағаналы шыны ыдыста анықтайды.
Судың жақсы сапасы - 30 см, түсi (межелік бойынша) 20° кем болуы
керек,иісі мен дәмі 20° температурада 2 баллдан аспауы тиіс. Судың
құрамында (мг/л) хлорид 350, сульфид – 500, темір – 0,3, марганец – 0,1 ,мыс
5 болуға тиіс. Судың реакциясы (рН) бейтарапты немесе әлсіз сілтілі 6,9 – 8,5
болуы керек. Суды жай көзбен қарағанда суда су организмдері болуы тиіс. 1
см3 судағы бактериялардың жалпы саны 100-ден көп емес, ішек
таяқшаларының саны 3-тен көп емес. Ересек мал үшін ең жоғарғы су
температурасы 10-12°С, төлдер үшін (жасына байланысты) 15-30°С. Малды
және құстарды суару үшін суарғыш, шелек, астау қолданады. Малды
жайылымда, лагерде ұстағанда астаудан суаруды ұйымдастырады. Ірі қара
малға арналған астау өлшемдері мынадай: үстінің ұзындығы 35-40см, түбі –
25-30 см, тереңдігі – 25-30 см. Қой және ешкі үшін, сәйкесінше: 25-30 және
25-25 және 25-25 см. Бір басқа есептегенде суарғыш астаулар ұзындығы
төмендегідей болуы керек: ірі қара мал үшін 0,50-0,75 м, қой және ешкі үшін
– 0,25-0,35м. Суару ұзақтығы сиырлар үшін – 7-9 мин, қой мен ешкілер үшін
– 5мин. Суаруды жағалаудағы су көздерінен ұйымдастырған су көзіне
қиыршық тас, құм төсеп және қоршап, абаттандыру (жабдықтау) қажет.

Суару орнында судың тереңдігі 20 см- ден аз болмауы тиіс. Ірі қара
мал автоматты суғарғыш болған кезде суды тәулігіне бөліп-бөліп 1-2 рет
ішеді. Автосуарғыш жоқ болса, сиырларды тәулігіне 3 рет, ал жоғарғы
өнімділерін 4-5 рет суарады. Сиырлар азықтандырудан және сауудан кейін
суды жақсы ішеді. Суға деген қажеттілік жасы мен дене салмағына
байланысты тәулігіне 20 л-ден 100 л-ге жетеді. Шошқаларды еркімен
суарады, олар суды азықтандырудан кейін жақсы ішеді. Автосарғыш
болмаған жағдайда шошқаларға суды тәулігіне 3 рет береді, суға қажеттілік
жасына байланысты 525 л құрайды.

Қойларды тәулігіне 2-3 рет суару қажет. Суға қажеттілік 4-8 л
құрайды. Күйіс қайыратын малды ішек қарын жолының әр түрлі бұзылулары
болғандықтан. (мес қарын, кебyi), жас шырынды шөбі бар жайылымдарда,
әcipece, бұршақ тұқымды шөпке жайған соң, жаңбырдан немесе шық түскен
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кезде суармаған жөн. Мезгіл-мезгіл суару заттарын, бұйымдарын
залалсыздандырудан және механикалық тазалаудан өткізіп тұру керек.

Топырақ гигиенасы. Топырақ – өсімдік өнімін өндіруге қабілетті жер
шарының борпылдақ қабаты. Сонымен қатар, ол  - әр түрлі өсімдік және
жануарлар текті шаруашылық-түрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтардың
сорушысы, әpi қабылдаушысы, неше алуан микрофлора мен микрофаунаның
көзi және жинақтаушы қоры. Жануарлардың өнімділігі мен денсаулығына
тікелей және жанама әсер етеді. Топырақтың малға әсер ету сипаты оның
механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық қасиетіне және онда
өтуші процестерге байланысты болады.

Топырақтың химиялық құрамына онда өсуші азықтық өсімдіктердің
химиялық құрамы және жер асты суларының құрамына елеулі түрде әсер
етеді. Мәселен, топырақта кальций тұздары мен фосфор қышқылының
жетіспеушілігі малдағы минералдық алмасуға кepi әсер етіп, сүйек жүйесінің
бірқатар ауруларын тудырады, малдың өнімділігін және ұдайы өсу қызметiн
төмендетеді.

Топырақта алуан түрлі микроорганизмдер болады. Топырақтың
микробтық популяциясы бірқатар жағдайлар әсерiнeн едәуір өзгереді.
Микроорганизмдер тыңайтылмаған, әcipece құмдауыт, балшықты топыраққа
қараранда, тыңайтылған, қаршірікті,жақсы агротехникалық өңдеуден өткен
топырақта көбірeк болады.

Микрофлора құрамы топырақтың температурасына да байланысты.
Ауа жақсы келетін топырақта аэробтық микроорганизмдер басым болса,
оттегі аз топырақта анаэробтар басым болады. Күлгіндеу топырақ жақсы
сіңіруші, құмдауыт топырақ нашар сіңіруші(жұтушы) болып табылады.
Топырақ микрофлорасының бірқатар әр түрлі органикалық қалдыктардан
(қи, садыра, ферманың тоқтау суы, т.б.) өздігінен тазалану процесінде
маңызы зор.

Агротехникалық және санитарлық шаралар өткiзe отырып, топырақты
сауықтырады және малдың топырақ арқылы тарайтын ауруларының алдын
алады. Осы мақсатта әpбір шаруашылықта ауыспалы егіс жүйесін топырақты
жақсы өңдеуді, азықтық өсімдіктерді және топырақтың химиялық құрамын
ескере отырып, тыңайтқыш қолдануды кадағалаған жөн. Сондай-ақ,
батпақты жерлерді дренаж жасау жолымен, арна қондырғысымен, т.б.
кептіру қажет. Органикалық қалдықтармен қатты ластанған топырақты
тазарту үшін оны аэрациямен (таза ауамен) қамтамасыз ету керек. Аэрация
кептіру, терең аудару, арна қазу арқылы жүзеге асырылады.

Күдікті бөлімшелерде топырақтық инфекция және геогельминтоздар
жұқтырудың алдын алу үшін міндетті түрде мынадай талаптарды орындау
керек: топырақтық инфекция қоздырғыштарымен залалданған жайылым
бөлігін жайылым үшін пайдаланбау; оны қоршау; өлексе қорымында да
(биотермикалық шұңқыр) осы тәртіпті ескеру, жайылымдық биологиялық
дегельминтизациясының тиімді әдісі болып табылатын малды жаюдың
қоршаулық әдісін қолдану. Споралық емес микрофлорамен залалданған
топырақтың аздаған бөлігін залалсыздандыру үшін жаңа сөндірілген әк,
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кезде суармаған жөн. Мезгіл-мезгіл суару заттарын, бұйымдарын
залалсыздандырудан және механикалық тазалаудан өткізіп тұру керек.

Топырақ гигиенасы. Топырақ – өсімдік өнімін өндіруге қабілетті жер
шарының борпылдақ қабаты. Сонымен қатар, ол  - әр түрлі өсімдік және
жануарлар текті шаруашылық-түрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтардың
сорушысы, әpi қабылдаушысы, неше алуан микрофлора мен микрофаунаның
көзi және жинақтаушы қоры. Жануарлардың өнімділігі мен денсаулығына
тікелей және жанама әсер етеді. Топырақтың малға әсер ету сипаты оның
механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық қасиетіне және онда
өтуші процестерге байланысты болады.

Топырақтың химиялық құрамына онда өсуші азықтық өсімдіктердің
химиялық құрамы және жер асты суларының құрамына елеулі түрде әсер
етеді. Мәселен, топырақта кальций тұздары мен фосфор қышқылының
жетіспеушілігі малдағы минералдық алмасуға кepi әсер етіп, сүйек жүйесінің
бірқатар ауруларын тудырады, малдың өнімділігін және ұдайы өсу қызметiн
төмендетеді.

Топырақта алуан түрлі микроорганизмдер болады. Топырақтың
микробтық популяциясы бірқатар жағдайлар әсерiнeн едәуір өзгереді.
Микроорганизмдер тыңайтылмаған, әcipece құмдауыт, балшықты топыраққа
қараранда, тыңайтылған, қаршірікті,жақсы агротехникалық өңдеуден өткен
топырақта көбірeк болады.

Микрофлора құрамы топырақтың температурасына да байланысты.
Ауа жақсы келетін топырақта аэробтық микроорганизмдер басым болса,
оттегі аз топырақта анаэробтар басым болады. Күлгіндеу топырақ жақсы
сіңіруші, құмдауыт топырақ нашар сіңіруші(жұтушы) болып табылады.
Топырақ микрофлорасының бірқатар әр түрлі органикалық қалдыктардан
(қи, садыра, ферманың тоқтау суы, т.б.) өздігінен тазалану процесінде
маңызы зор.

Агротехникалық және санитарлық шаралар өткiзe отырып, топырақты
сауықтырады және малдың топырақ арқылы тарайтын ауруларының алдын
алады. Осы мақсатта әpбір шаруашылықта ауыспалы егіс жүйесін топырақты
жақсы өңдеуді, азықтық өсімдіктерді және топырақтың химиялық құрамын
ескере отырып, тыңайтқыш қолдануды кадағалаған жөн. Сондай-ақ,
батпақты жерлерді дренаж жасау жолымен, арна қондырғысымен, т.б.
кептіру қажет. Органикалық қалдықтармен қатты ластанған топырақты
тазарту үшін оны аэрациямен (таза ауамен) қамтамасыз ету керек. Аэрация
кептіру, терең аудару, арна қазу арқылы жүзеге асырылады.

Күдікті бөлімшелерде топырақтық инфекция және геогельминтоздар
жұқтырудың алдын алу үшін міндетті түрде мынадай талаптарды орындау
керек: топырақтық инфекция қоздырғыштарымен залалданған жайылым
бөлігін жайылым үшін пайдаланбау; оны қоршау; өлексе қорымында да
(биотермикалық шұңқыр) осы тәртіпті ескеру, жайылымдық биологиялық
дегельминтизациясының тиімді әдісі болып табылатын малды жаюдың
қоршаулық әдісін қолдану. Споралық емес микрофлорамен залалданған
топырақтың аздаған бөлігін залалсыздандыру үшін жаңа сөндірілген әк,

күйдіргіш натрий формальдегид, т.б. сияқты әр түрлі химиялық заттар
қолданады. Споралық инфекция кезінде (топалаң, қарасан) топырақтың
жекелеген бөлігін (мысалы, өлексе жатқан жерді) термиялық жолмен
өңдейді.

Қазіргі заманғы жануарларды ұстау жүйелерінде өмірдің маңызды
бөлігін (жылына 6-8 ай) немесе жыл бойы тұрақты түрде қораларда ұстайды.
Бұл жағдайда аса маңызды білумен зоогигиеналық және ветеринариялық-
санитариялық талаптарға жауап беретін мал шаруашылығы және құс
шаруашылығы үй-жайлары бар:
1) кез - келген мал шаруашылығы кәсіпорны үшін учаскені дұрыс таңдап,
тиісті түрде абаттандыру-көгалдандыру, бау-бақша, малдар моционына
арналған алаңды алып тастау, сондай-ақ кіретін дезинфекциялық
тосқауылдарды және кіру ветсан өткізгіштерін жабдықтау қажет;
2) ғимараттарды жеткілікті жылытылған сыртқы қоршаулармен (қабырғалар,
төбелер, шатырлар, едендер және т. б.) жобалау және салу;
3) жануарлардың әр түрлері мен шаруашылық топтарына арналған үй-
жайларда микроклиматтың (температура, ылғалдылық, жарық және т. б.)
физиологиялық-гигиеналық нормаларын қарастыру;
4) ішкі жоспарлау және үй-жайларды жабдықтау әрбір жануар үшін тиісті
ауданы және кубатурасы бар жануарларды ыңғайлы орналастыруды
қамтамасыз етуі тиіс;
5) үрлеу желдеткішін, жылытуды (қыста), қиды жинау механизациясын, Жем
беруді, саууды және басқа да процестерді кеңінен қолдану;
6) ішкі жоспарлау, жабдықтау және еңбек процестерін механикаландыру
жануарларды ұстау мен азықтандыру технологиясына сәйкес жүзеге
асырылады.

Мал шаруашылығы қораларын салу үшін орын таңдау. Мал
шаруашылығы фермаларын салу үшін тегіс, жақсы жарықтандырылған, сәл
биік немесе құрғақ, ылғал өткізгіш топырақ пен топырақ суларының
тереңдігі 1 м кем емес жер қажет. Учаске батпақты жерлерден алшақ жерде
жаңбыр, еріген сулармен, сондай-ақ өзендердің төгілуінен болатын сулармен
су баспауы тиіс.

Фермаларды салу жануарларды инфекцияның ықтимал енуінен қорғау
үшін қажет. Осы мақсатта олар жалпы мемлекеттік және Республикалық
маңызы бар темір және автомобиль жолдарынан 300 м жақын емес,
аудандық, облыстық және Республикалық маңызы бар жолдардан 150 м және
жергілікті маңызы бар өзге жолдардан кемінде 50 м қашықтықта орнатылуы
тиіс. Ветеринариялық оқшаулағыштардан алшақтық 300 м, өндірістік
құрылыстардан - 40-50 м, тұрғын ауылдардан - 200-500 м болуы тиіс.

Жеке нысандар ыңғайлы өзара орналасуы тиіс. Малдар жайылымға
ыңғайлы болатын, сондай-ақ көң қоймасын жасап, тұрғын үй секторы мен
басқа да мал шаруашылығы құрылыстарынан тыс көң шығаруға болатын
құрылыстарды орналастырған жөн. Ферма аумағының айналасында жасыл
көшеттер жасалады. Ғимараттар шағын, бірақ ие 20 м-ден кем қашықтықта
орналасқан.
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Жануарларға арналған серуендеу алаңдарын келесі нормаларға (бір
басқа) сүйене отырып: ірі қара малға 8-15 м2, төлге 10, бұзауларға 5, өндіруші
бұқаға 30, еркек шошқаға 15, шошқаға 5-10, 2-4 айлық жастағы торайға 0,8,
қойлар мен аналықтарға 4-6, жәрмеңкелер мен төлге 1,5-3, жылқы 20 м2

жылады.
Ғимараттың құрылыс материалдары мен жекелеген элементтеріне

зоогигиеналық талаптар. Жануарларға арналған үй-жайлар құрғақ, ашық,
жылы қыста және жазда салқын болатындай етіп салынады; оларда қажетті
микроклимат жасауға, жануарларды орналастыруға және оларға қызмет
көрсетуге, кешенді механизацияны қолдануға болады. Құрылыс үшін
қанағаттанарлық жылу қорғау қасиеттері бар арзан және берік құрылыс
материалдарын пайдаланады.

Іргетас берік болуы және қабырғаларды топырақ ылғалынан және
қатудан сақтауы тиіс. Оны тастан, кірпіштен немесе бетоннан тұрғызыңыз.
Іргетастың жоғарғы бөлігі (цоколь) жер бетінен 20-60 см-ге шығарылады,
цоколь мен қабырға арасында тольден немесе қандай да бір басқа
оқшаулағыш материалдан төсем қойылады. Іргетастың тереңдігі-50-70 см.

Қабырғалар берік, аязға төзімді, берік, тегіс, жылуды жоғалтуға қарсы
тұруға қабілетті. Оларға конденсат түспеуі керек. Егер қабырғалардың жылу
қорғағыш қасиеттері нашар болса, онда суық уақытта олар қатып қалады.
Қабырғалардың қалыңдығы материалдың жылудан қорғау қасиеттеріне
байланысты және климаттық аймаққа сәйкес болуы тиіс. Ішкі беті тегіс,
саңылаусыз және бормен әктелген әк болуы керек. Қабырғаларды үнемі
жарамды күйде ұстайды, ғимарат тұнған кезде пайда болатын жарықтар мен
саңылауларды жояды. Сыртта қабырғалар жиі оқшауланады. Жылдың суық
мезгілінде бөлмеден жылудың жалпы шығынының 30-дан 45% - ға дейінгі
аралықта қабырға кезегі жүретінін ескеру қажет.

Төбелер бөлмені шатырдан оқшаулайды және температуралық-
ылғалдылық режимін қалыпқа келтіреді. Төбелер жылу берудің аз
коэффициенті, құрғақ, су өткізбейтін, ауасы аз өткізгіш, тегіс, жеңіл, берік
және жануы аз болуы тиіс. Төбелердің қатуына және оларда конденсаттың
пайда болуына жол берілмейді.

Жануарларға арналған үй - жайлардың едендері - ең маңызды
құрылымдық бөлшектердің бірі, өйткені олар арқылы үй-жайдың 12-48
жылуына дейін жоғалады. Жануарлардың денсаулығы, ва тері және жүн
пішімінің тазалығы, сүттің микробтық және механикалық ластануы еденнің
жай-күйі мен конструкциясына байланысты. Жануарлардың суық
ауруларының негізгі себептерінің бірі суық және шикі едендер болуы
мүмкін. Көбінесе иолдар ағаш кірпіш, бетон, асфальт, глинобит,
керамзитобетон және т. б. Едендер жылы, берік, тұтас, серпімді, су
өткізбейтін және кедір-бұдыр ™ (тайғанамайтын), тиімді дезинфекциялау
үшін ыңғайлы және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді болуы
тиіс. Едендер тұтас және торлы болады.

Едендерді жүйелі түрде жөндеу, оларды таза ұстау, қидың,
сұйықтықтың жиналуын болдырмау қажет.
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Жануарларға арналған серуендеу алаңдарын келесі нормаларға (бір
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саңылаусыз және бормен әктелген әк болуы керек. Қабырғаларды үнемі
жарамды күйде ұстайды, ғимарат тұнған кезде пайда болатын жарықтар мен
саңылауларды жояды. Сыртта қабырғалар жиі оқшауланады. Жылдың суық
мезгілінде бөлмеден жылудың жалпы шығынының 30-дан 45% - ға дейінгі
аралықта қабырға кезегі жүретінін ескеру қажет.

Төбелер бөлмені шатырдан оқшаулайды және температуралық-
ылғалдылық режимін қалыпқа келтіреді. Төбелер жылу берудің аз
коэффициенті, құрғақ, су өткізбейтін, ауасы аз өткізгіш, тегіс, жеңіл, берік
және жануы аз болуы тиіс. Төбелердің қатуына және оларда конденсаттың
пайда болуына жол берілмейді.

Жануарларға арналған үй - жайлардың едендері - ең маңызды
құрылымдық бөлшектердің бірі, өйткені олар арқылы үй-жайдың 12-48
жылуына дейін жоғалады. Жануарлардың денсаулығы, ва тері және жүн
пішімінің тазалығы, сүттің микробтық және механикалық ластануы еденнің
жай-күйі мен конструкциясына байланысты. Жануарлардың суық
ауруларының негізгі себептерінің бірі суық және шикі едендер болуы
мүмкін. Көбінесе иолдар ағаш кірпіш, бетон, асфальт, глинобит,
керамзитобетон және т. б. Едендер жылы, берік, тұтас, серпімді, су
өткізбейтін және кедір-бұдыр ™ (тайғанамайтын), тиімді дезинфекциялау
үшін ыңғайлы және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді болуы
тиіс. Едендер тұтас және торлы болады.

Едендерді жүйелі түрде жөндеу, оларды таза ұстау, қидың,
сұйықтықтың жиналуын болдырмау қажет.

Шатыры мен біріктірілген шатыры үй-жайды атмосфералық жауын-
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үшін қызмет етеді. Шатыр су өткізбейтін, берік, жеңіл және өртке қатысты
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жібермеу үшін ғимараттың оңтүстік-батыс жағынан барынша қарқынды
пайдаланылатын қақпалар орнатуға болмайды.

Терезелер. Терезелердің басты мақсаты-малдар мен мал шаруашылығы
қызметкерлері үшін ішкі Жарық климатын қамтамасыз ету. Терезе (таза)
шыны жарық және ийф сәулелерін өткізеді және ультракүлгін (99% дейін)
кідіртеді терезелер арқылы көп мөлшерде жылу жоғалатынын есте сақтау
қажет, сондықтан суық аудандарда олар екі есе болуы керек. Терезелерді
күту-әйнектерді шаңнан, ластан және мұздан тазарту, оларды жағу,
қораптардың қабырғаға және түптеулердің қораптарға тығыз бекітілмеуін
жою болып табылады.

Желдету құрылғылары және жылыту. Құру оңтайлы микроклимат мал
шаруашылығы үй-жайларында жүзеге асырылады, ең алдымен есебінен
алмасу үй-жайдағы ауа және атмосфера, т. е. желдету есебінен. Егер мал
қораларының ауасы сыртқы ауамен алмаспайтын болса, онда ол тез зиянды
қасиеттерге ие болады. Онда су булары, газдар, шаң, микроорганизмдер
жиналады.

Жабық үй-жайлардағы ауаның жартылай алмасуы табиғи желдету
жолымен, яғни есіктер, терезелер, саңылаулар және басқа да тығыз емес
жерлерде болуы мүмкін. Дегенмен, бұл әдіс маңызды гигиеналық маңызы
жоқ. Мал қораларын желдету үшін әртүрлі желдету қондырғылары
ұсынылған.

Көбінесе жануарларға арналған үй-жайларда құбыр желдеткіші, яғни
сору-сору желдеткіші орнатылады. Таза атмосфералық ауа бөлмежайға ұзына
бойы (терезелер арасында, терезелердің үстінде), ұзындығы бойынша
біркелкі орналасқан ағынды арналар арқылы (қимасы 20х40, 30х30 см және т.
б.) түседі. Су буымен және зиянды газдармен қаныққан үй-жайдағы жылы
ауа жоғары көтеріледі және мөлшері 75х75 см кем болмауы тиіс сорғыш
құбырлар (шахталар) арқылы шығарылады, ал әдетте оларды бүкіл үй-жай
бойынша шахматтық тәртіппен орналастыра отырып, бірақ артқы жаққа
қарай жақсы болады. Сору шахталарының санын есептеу жолымен
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жағдайына байланысты екенін есте ұстаған жөн. Олар ішкі жағынан тегіс,
тегіс, міндетті түрде жылытылған, биіктігі кемінде 4 м болуы тиіс, соруды
реттеу үшін клапаны (жапқышы) болуы тиіс, жауын-шашынның түсуінің
алдын алу үшін қақпағы болуы тиіс, жалюзи торы бар дефлектор-саптама
биіктігі 30-50 см болуы тиіс.

Жануарларға арналған ғимараттарды желдетудің ең сенімді және
перспективалы тәсілі механикалық іске қосылатын құбыр болып табылады.
Құбырлар арқылы келетін ауа үй-жайға беріледі, бұл ретте Жылдың суық
мезгілінде ауа калориферлер (электр, бу, су) арқылы жылытылуы тиіс.
Жануарлар орналасқан аймаққа бағытталуы керек. Ауа сору ғимараттың
төменгі аймағынан және жоғарғы аймақтан арнайы құрылғылар (тумбалар)
арқылы, яғни шатырлы желдеткіштер есебінен жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытта біздің өнеркәсіп мал шаруашылығы фермалары мен
кешендеріне арналған кешенді желдету-жылыту жабдығын (АЭСМ, Климат-
4 және т.б.) шығарады.

Канализация құрылғысы. Жануарларға арналған үй-жайлардағы
канализацияның негізгі мақсаты үй-жайдан тез Сұйықтық пен қи шығару
және жануарлар орналасқан жерлерде еденнің тазалығын сақтауға ықпал ету.
Несептің ағуы үшін қабырғалардағы едендер аздап көлбеу жасайды-тұрақтың
ұзындығына 1-3 см. Тіреулердің, майқапшаларды, көңді және өзге де
қалдықтарды жинауға арналған станоктардың бойында кәріздік (көң) науалар
(жыралар, науалар) орнатылады. Сондай-ақ, соңғылары үй-жайдан
күйеотостойнкаларға, одан кейін күйе жинағыштарға құбырлар бойынша
күйе кетіру үшін еңісі болады. Сұйық тұндырғыштар мен сұйық жинағыштар
үй-жайдың ауасына зиянды газдардың түсуіне кедергі келтіретін
гидравликалық қақпақтары болуы тиіс. Кең таралған, әсіресе сиыр
қорасында, көлік құралы көңді жинауды тапты. Тұрақтардың бойында
орналасқан көң науаларынан қи сұйықтықпен бірге әр түрлі
тасымалдағыштардың көмегімен жойылады.

Қазіргі уақытта қи арналары орнатылған саңылаулы едендер
қолданылады. Несеп, нәжіс еден саңылаулары арқылы құлап кетеді, біраз
уақыт жиналып, содан кейін бөлмеден шығарылады.

Малды терең төсеніште ұстайтын үй-жайларда (яғни, ескісін жинамай,
жаңасын қосады) кәріз құрылыстарын орнатпайды. Әдетте бір жануарға
төсеніштің келесі саны ұсынылады (тәулігіне кг): күздік сабаннан
жұмысшылар үшін 1,8-2, асыл тұқымды мал үшін 2,5-3, ал шымтезектен 6-
10; сүт сиырлары үшін (тиісінше) 2,5-3 және 6-10; шошқалар үшін 1,5-2 және
4-6; сабаннан қойлар үшін 0,3-0,5; тауықтар үшін (шымтезек) 0,025-0,04. Ірі
қара мал мен шошқа үшін құрғақ үгінділер де пайдаланылады: олар ылғал
сыйымдылығы, бірақ төмен тыңайтқыш қасиеттері бар. Жылқы үгінділері
қажет емес, ал қойлар үшін мүлдем жарамсыз.
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Қазіргі уақытта қи арналары орнатылған саңылаулы едендер
қолданылады. Несеп, нәжіс еден саңылаулары арқылы құлап кетеді, біраз
уақыт жиналып, содан кейін бөлмеден шығарылады.
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жұмысшылар үшін 1,8-2, асыл тұқымды мал үшін 2,5-3, ал шымтезектен 6-
10; сүт сиырлары үшін (тиісінше) 2,5-3 және 6-10; шошқалар үшін 1,5-2 және
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қажет емес, ал қойлар үшін мүлдем жарамсыз.

9 кесте.
Тәулігіне бір малдың зәр және қи бөлуі

1 Мал топтары Зәр, л Қи, кг
2 Бұқалар 10 30-35
3 Сиырлар 20 35-40
4 Құнажындар 7 20-25
5 Жас малдар 4 10-15
6 Бұзаулар 2 5-10
7 Шошқаның еркегі 6 9
8 Ұрғашы шошқалар:
9 Буаз мегежін, бос мегежін 8 9
10 Суалмаған мегежін 10 12
11 Енесінен айрылған төлдер 0,8 2,5
12 Семіртетін жас малдар 2,5 5
13 Ересек қойлар 1 4
14 Жылқылар:
15 ересек 15 20
16 жас 10 15
17 құлындар 5 10

Көң қоймаларының көлемі мен сұйық жинағыштардың сыйымдылығын
жануарлардың санына байланысты есептеледі (9 кесте).

Жануарларды тегіс едендерде ұстау арқылы алынған сұйық көңде,
әдетте, көп су бар - 90% немесе одан көп болады. Сондықтан мұндай ағынды
сулар күрделі тазалау циклынан өтеді (механикалық, химиялық және
биологиялық) және арнайы құрылғыларды талап етеді.

Қи қоймаларында немесе бурт-штабельдерде қи сақтаудың бірнеше
тәсілдері қолданылады. Суық, немесе тығыз, әдіс. Бір күн бұрын шығарылған
қи қолмен немесе шынжыр табанды трактормен нығыздалады. Мұндай
тығыздалған массадағы температура 25-30 °С жетеді, бұл азоттың жоғалуын
айтарлықтай шектейді. Бұл әдіс жұқпалы және инвазиялық аурулар бойынша
қолайлы шаруашылықтарда қолданылады.

Ыстық немесе борпылдақ, сақтау тәсілі қи алдымен 70-90 см
қалыңдықта, тығыздамай жинайды, содан кейін 4-5-ші күні, онда
температура 60 - микроорганизмдер болады.

Көңді биотермиялық залалсыздандыру. Жануарлардың жұқпалы және
инвазиялық аурулары бойынша қолайсыз шаруашылықтарда қиды
залалсыздандыру керек. Биотермиялық қи тұрғын және мал шаруашылығы
үй-жайларынан, су қоймалары мен құдықтардан 50-100 м қашықтықта
орналасқан арнайы бөлінген, қоршалған учаскеде залалсыздандырылады.
Алаң үшін ені 3 м-ге дейінгі және тереңдігі 25 см. шұңқырларды жыртады.
Шұңқырдың түбін, бүйірін және науасын қалыңдығы 15-20 см майлы саз
қабатымен нығыздайды.

Көң төселер алдында науа бөренелермен жабылады. Оған ластанған қи
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қабаты, қи мен шұңқыр жиектерінің арасында 40-50 см бос кеңістік
болатындай етіп қойылады.қи пирамида түрінде, тегіс қабаттармен және
биіктігі 1,5-2 м дейін қопсытылады. Құрғақ қи қиды 1 м3 көңге 50 л дейін көң
есебінен сулау керек. Төселген қи қатарын барлық жағынан сабанмен,
шымтезекпен немесе 10-20 см қабатпен, ал үстіңгі жағынан - қалыңдығы 10
см жермен (құммен) жабады; қыста сабан, шымтезек немесе
залалсыздандырылмаған қи қабатын 30-40 см дейін ұлғайтады. Бұл жағдайда
қидағы температура 3-4 күннен кейін 60-70 °С және одан жоғары көтеріледі.
Осындай жолмен қиды кемінде бір ай бойы ұстайды.

Малды күтіп-бағу гигиенасы. Мал шаруашылығында қолданылатын
жемшөп азықтары жақсы әрі сапалы болуы қажет. Сапасы нашар азықтардың
нәрлілігі төмен болады, бұл азықтарды мал нашар жейді, егер бұл
азықтардың құрамында улы зиянкестер болса мал өміріне қауіп төнеді.
Жемшөптің сапасының нашарлауы оның құрамында әртүрлі қоспалардың
болуына байланысты, мысалы, топырақтың, қи- садырлардың, өткір темір
қалдықтарының, т.б. Сондықтан әрдайым жемшөптің тазалығын тексеріп,
пішенді аударыстырып, құнарлы жем азықтарының тазалығын да тексеріп
тұру қажет. Жемшөп берер алдында астаудың тазалығына көңіл бөлу керек.

Шық түскен, жауынмен ылғалданған көк балаусаны, әсіресе бұршақ
тұқымдастардан көп жеп қойған малдың іші кеуіп кетуі мүмкін. Әсіресе,
мұндай қауіп аш қарынға көп жеп қойған малда болады. Сондықтан мұндай
жағдайларды болдырмау үшін малды жайылымға шығарар алдында құрғақ
пішенмен аздап азықтандыру қажет. Сулы жемшөптерді көп мөлшерде жеген
малда қаназдық, іші өтуі пайда болады.

Малға салқын, мұздатылған жемшөптерді беруге болмайды. Бұл
жағдайда малдың ас қорытуы бұзылады, буаз малда іш тастау болады.
Мұздалған жемшөптерді, мысалы сүрлемді жылы кезінде немесе түйнек
тамыр жемістерін қайнатып берген дұрыс. Жемшөпті ыстық күйінде де
беруге болмайды, бұл жағдайда ыстық азықтардан мал тұмауға шалдығуы
мүмкін.

Малдың улы шөптерді жеп қою нәтижесінде олардың құрамындағы
улы заттардың( алкалоидтар, глюкозидтер, эфир майлары, қышқылдар, т.б.)
әсерінен әртүрлі дәрежеде улануы мүмкін. Уланған жағдайда малдың жүйке
жүйесіне, ас қорыту мүшелеріне, жүрегіне, бүйрегіне, бұлшық еттеріне,
қанға, кей жағдайда терісіне улы заттар әсер етеді. Уланған малда денесінің
әлсірегені, кей жағдайларда есінен айырылуы, жүріс- қимылдарының
бұзылуы байқалады. Кейбір малда денесінің қалшылдауы және сал болуы,
осымен бірге жемшөпке тәбетінің жойылуы, күйіс қайыруының болмауы, іш
кебуі, тыныс алуының баяулауы, тұмсықтары мен көз айналасының көгеруі
байқалады. Улану кей жағдайда малдың өліміне де әкеп соғады.

Улы шөптердің қатарына- қыша, қарақұмық, жабайы шалқан, дұрман,
итқызғалдақ, мақта өсімдігі, кекіре, т.б. жатады. Мақта күнжарасының
құрамында госсипол деген улы зат болады. Госссиполмен көбінесе
шошқалар мен үй құстары және жас төлдер уланады. Сондықтан бұл
азықтарды өз өлшемімен беру керек.
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Улы шөптермен қатар зиянды шөптер де кездеседі. Олар еттің, сүттің
дәмін бүлдіреді, жүннің сапасын кемітеді. Мысалы, сүтті малдың кейбір
зиянды шөптерді- кеурек, жабайы сарымсақ, ащы жусанды жеген жағдайда
сүтінің дәмі бұзылады. Шоңайна дәні малдың жүнінің сапасын төмендетеді.
Бидайықтың ұзынша масақтары көзге кіріп, жарақаттайды.

Кей жағдайларға байланысты жемшөптің құрамы көгеріп, улы
саңырауқұлақтардың пайда болуымен оны жеген малды ауыр жағдайға
душар етуі мүмкін, малдың іш тастауы, аяқтары мен денесінің тырысып
қалуы мүмкін. Зиянды шөптерді болдырму үшін агротехникалық шаралар
мен жайылымдарға екпе шөптер егуді ұйымдастыру керек.

Малға берілетін жем тек жоғары сапалы болуы тиіс. Сондай-ақ,
көгерген, шіріген, үсіген азықты немесе көп жатып қалған, қызған шөптерді
малға беруге мүлдем болмайды. Мал суаруға арналған су көздері де жұқпалы
аурулардан сау болғаны абзал.

Жазғы жайылымға шығарарда малды профилактикалық тексеруден
өткізеді. Шаруашылықта мал мен құсты жұқпалы ауру білінісімен, онда ауру
бар делініп, қолда бар нұсқауларға сәйкес тез арада карантин қойылады.
Карантин- бұл шаруашылықта білінген жұқпалы ауруларды құртуға
бағытталған ең тиімді шара. Сонымен бірге, мұның профилактикалық
маңызы бар, ол басқа шаруашылықтарды жұқпалы аурудың тарап кетуінен
сақтайды. Дезинфекция- адам мен малды қоршаған ортадағы инфекциялық
аурулардың қоздырғыштарын құртуға бағытталған шаралар кешені.
Пайдаланған құралдар, ішетін сулар, ақпа сулар, киетін жұмыс киімдері,
өнімдер және т.б. дезинфекцияланады.

Профилактикалық дезинфекцияны барлық малды шаруашылықтарда
жылыне екі рет: көктемде, малды жайылымға шығарғаннан кейін және күзде,
малды қораға бағу алдында жүргізіледі. Олар былай орындалады:

1. Инфекциялық аурулардан таза шаруашылықтарда қораны жай
тазалап, күлдің ыстық сілтісімен жуады, онан соң жаңа езілген әкпен
ақтайды.

2. Инфекциялық аурулардың қаупі төнген шаруашылықтарда
қораларды механикалық тазалаудан және күл сілтісімен жуғаннан кейін
жұқпалы ауруларға сәйкес ең күшті дезинфекциялағыш құралдар
пайдаланылады. Төл қораларына профилактикалық дезинфекцияны ай сайын
жаңа езілген әкпен ақтау арқылы жүргізіп отырады. Сиыр фермаларының
қораларына жазда айына кем дегенде бір рет, ал жылдың басқа уақытында
ластану жағдайына қарай дезинфекция жүргізіледі [36, 37].

Ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен дақылдарының ерекшеліктері
жәнеолардың технологиясы тақырыбы бойынша  практикалық
тапсырмалар мақсаты: мәдени өсімдіктердің морфологиялық құрылымын
зерттеу және эскизін көрсету; топырақ типтерімен танысу, топырақтың
морфологиялық белгілерін зерттеу; топырақ типтерін монолиттер бойынша
анықтауды үйрену, топырақты өңдеу жүйелерімен танысу, күздік дәнді
дақылдар үшін топырақты өңдеумен танысу, күздік дәнді дақылдар үшін
топырақты өңдеу жүйесін үйрену; ауыспалы егіс схемаларымен және
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ротациялық кестелермен танысу;  ауыспалы егіс сұлбасын құруды үйрену,
ротациялық кестелер құруды үйрену

№1 практикалық тапсырма
Жалпы мəліметтер:
Өсімдіктің морфологиялық құрылымының сипаттамасы
Картоп түнгі отбасына жатады. Бұл көпжылдық өсімдік, алайда

ауылшаруашылық өндірісі үшін картоп жылдық дақыл ретінде өсіріледі.
Көбеюдің жалпы қабылданған әдісі-түйнектерді отырғызу, алайда
сарапшылар селективті жұмыс үшін тұқымдарды да пайдаланады.

Тамыр жүйесі
Картоптың тамыр жүйесі екі түрлі. Тұқымнан өсетін өсімдік көптеген

кішкентай тамырлары бар эмбриональды өзекке ие. Негізінде сабақтарының
қаланады, сондай-ақ қайталама түбіртектері. Түйнектен өсірілген картоп
өскіндерден, тамырдан және столоннан тұратын талшықты тамыр жүйесіне
ие (сурет 5).

Сурет 5. түйнектердің бойлық қимасы: 1-жоғарғы бүйрек; 2-бүйірлік
бүйрек; 3-кіндік; 4 - эпидермис; 5 - қыртыс; 6-тамырлы байламдар; 7-өзек.

№2 практикалық тапсырма
Жалпы мəліметтер:
Топырақтың морфологиялық белгілері
Топырақ профилінің құрылымы
Кез-келген топырақтың профилі генетикалық горизонттарға бөлінеді,

олар латын алфавитінің үлкен әріптерімен топырақ қимасының профилі
бойынша жоғарыдан төменге қарай белгіленеді. Жеткілікті
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айырмашылықпен әр горизонтты қосымша әріптік және сандық индекстерді
қолданатын подгоризондарға бөлуге болады.

Әдетте келесі көкжиектер ерекшеленеді.
Органикалық заттардың жинақталу көкжиегі (А) профильдің жоғарғы

бөлігінде өліп жатқан биомасса есебінен қалыптасады. Сипатына
байланысты олар мыналарды ажыратады: А0 - орманның тың
топырақтарының бетіндегі орман қоқысы (жапырақтары, инелері, бұтақтары
және т.б.); Ад - тамырлармен тығыз байланысты сабақтар мен
жапырақтардан тұратын профильдің жоғарғы бөлігінде пайда болатын дән; а
- қарашірік жиналып, тек кейбір минералды тұздар мен органикалық
қосылыстар жуылатын топырақтың минералды қалыңдығының жоғарғы
бөлігінде пайда болатын қарашірік-аккумуляторлы көкжиек. Егер
қарашіріктің жиналуымен қатар минералдардың ыдырауы мен шайылуы
орын алса, онда бұл горизонт қарашірік - элювиалды деп аталады және А1
элювиалды горизонт А2 индексімен белгіленеді.

Топырақтың қуаты
Бұл топырақтың қалыңдығы оның бетінен аналық жыныстың топырақ

түзілу процестері әлсіз әсер еткенге дейін. Әр түрлі топырақтың қуаты бірдей
емес және 40-тан 150 см-ге дейін немесе одан да көп.

Топырақтың түсі (түсі)
Топырақтың түсі-топырақтың кейбір түрлерін басқаларынан, сондай-ақ

көкжиектер мен подгоризондардан бір-бірінен ажырататын маңызды сыртқы
белгі. Көптеген топырақ олардың түсі бойынша аталды деп айту жеткілікті:
черноземалар, қызыл топырақ, сары топырақ, сұр топырақ және т.б.
топырақтың түсі оның химиялық құрамына, топырақ түзілу жағдайларына,
ылғалдылығына байланысты. Жоғарғы көкжиектер қарашірікпен қара
түстермен боялған. Топырақ неғұрлым көп қарашірікте болса, көкжиек
қараңғы болады. Темір мен марганецтің болуы топыраққа қоңыр, ақшыл,
қызыл реңктер береді. Ақшыл, ақ тондар тұздану процестерінің болуын
болжайды (топырақтың минералды бөлігінің ыдырау өнімдерін жуу),
тұздану, тұздану, парбоначивания, яғни топырақта кремний, коалин,
көмірқышқыл газы кальций мен магний, гипс және басқа тұздардың болуы.

Әдетте топырақтың түсі өте күрделі және бірнеше түстерден тұрады
(мысалы, сұр - қоңыр, ақшыл - сұр, қызғылт - қоңыр және т.б.), басым түс
атауы реңктерді белгілегеннен кейін соңғы орынға қойылады.

Осылайша, топырақ горизонтының түсін анықтау үшін: А) басым түсті
белгілеу; б) осы түстің қанықтылығын анықтау (қара , ашық түсті); в) негізгі
түстің реңктерін белгілеу (мысалы, қоңыр - ашық сұр, қоңыр - қоңыр, ашық,
сұр - қызғылт және т.б.). Ылғалды және үлкен кесектердегі топырақ құрғақ
және үгітілген күйге қарағанда әрдайым қараңғы немесе қарқынды түске ие
болады.

Топырақ құрылымы
Бұл топырақтың генетикалық және ауылшаруашылық сипаттамаларын

анықтауда үлкен маңызы бар маңызды және тән белгі. Топырақтың
құрылымы оның құрылымдық жеке-жеке және гумустың және топырақтың
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механикалық элементтерінің иловатты бөлшектерінен тұратын агрегаттарға
табиғи түрде бөліну қабілетін білдіреді. Құрылымдық бөліктердің пішіні
топырақтың қасиеттеріне байланысты.

Топырақтың әр түріне және әр генетикалық көкжиекке топырақ
құрылымдарының белгілі бір түрлері тән. Қарашірік горизонттары
түйіршікті, түйіршікті - түйіршікті, ұнтақты - түйіршікті құрылыммен
сипатталады; элювиалды горизонттарға - плитка, жапырақ, қабыршақты,
ламель; иллюминальдарға - бағаналы, призмалық, жаңғақ, кесек және т. б.
Құрылымның болуы мен ауырлығына байланысты құрылымдық және
құрылымсыз топырақ ажыратылады. Құрылымсыз-бұл көбінесе құмды және
құмды топырақтар, көбінесе өңдеу кезінде тозаңданатын сазды және сазды
Топырақтардың егістік қабаттары. Құрылымдық және құрылымсыз топырақ
арасында құрылымы нашар өтпелі топырақ бөлінеді.

Биологиялық шығу тегі (жануарлар мен өсімдіктер) ісіктері келесі
формаларда кездеседі: құрт тәрізділер - құрттардың жолдары; копролиттер -
құрттардың экскременттері; молотовиндер - ірі жер қазғыштардың бос
немесе жермен толтырылған жолдары (гоферлер, сууркалар, мольдер және т.
б.); тамырлар - өсімдіктердің шіріген үлкен тамырлары; дендриттер -
құрылымдық бөліктердің бетіндегі ұсақ тамырлардың үлгілері.

Топырақ массасына механикалық түрде енгізілген және генетикалық
байланысы жоқ заттар қосындылар деп аталады. Олардың қатарына аналық
жыныспен байланысты емес тау жыныстарының сынықтары,
моллюскалардың қабықтары, қазіргі және жойылып кеткен жануарлардың
сүйектері, күл, көмір, ағаш қалдықтары, адамның материалдық мәдениетінің
қалдықтары (кірпіш, ыдыс-аяқ сынықтары және археологиялық олжалар)
кіреді.

Қосу сияқты белгі топырақ түзетін жыныстың пайда болуы мен
топырақтың жасын бағалауға көмектеседі.

Тапсырма: Зерттелген белгілерге сүйене отырып, таңдалған нұсқаға
сәйкес топырақты сипаттаңыз: тундралы; сұр орман; шабындық; каштан;
таулы.

№3 практикалық тапсырма

Жалпы мəліметтер:
Топырақты өңдеу жүйелері.Осы немесе басқа мәселелерді шешу үшін

белгілі бір ретпен орындалатын Топырақты өңдеудің бірқатар әдістері
топырақты өңдеу жүйесін құрайды. Топырақты өңдеудің ең маңызды
жүйелері: күздік дақылдар; жаздық дақылдар; суармалы жерлер; эрозияға
ұшыраған топырақ. Орындау уақыты бойынша келесі жүйелер бөлінеді:
зяблевой (негізгі) өңдеу; егу алдындағы өңдеу; егуден кейінгі өңдеу.
Көктемгі дақылдар үшін күзгі өңдеу зяблева деп аталады. Жер жырту
әрдайым көктемге қарағанда жақсы-көктемгі жырту. Күзден бастап терең
қопсытылған топырақ аз қатып қалады, көп ылғалды сақтайды. Көктемгі
егістік ауылшаруашылық өсімдіктерін егуді кешіктіреді.
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топырақтың жасын бағалауға көмектеседі.

Тапсырма: Зерттелген белгілерге сүйене отырып, таңдалған нұсқаға
сәйкес топырақты сипаттаңыз: тундралы; сұр орман; шабындық; каштан;
таулы.

№3 практикалық тапсырма

Жалпы мəліметтер:
Топырақты өңдеу жүйелері.Осы немесе басқа мәселелерді шешу үшін

белгілі бір ретпен орындалатын Топырақты өңдеудің бірқатар әдістері
топырақты өңдеу жүйесін құрайды. Топырақты өңдеудің ең маңызды
жүйелері: күздік дақылдар; жаздық дақылдар; суармалы жерлер; эрозияға
ұшыраған топырақ. Орындау уақыты бойынша келесі жүйелер бөлінеді:
зяблевой (негізгі) өңдеу; егу алдындағы өңдеу; егуден кейінгі өңдеу.
Көктемгі дақылдар үшін күзгі өңдеу зяблева деп аталады. Жер жырту
әрдайым көктемге қарағанда жақсы-көктемгі жырту. Күзден бастап терең
қопсытылған топырақ аз қатып қалады, көп ылғалды сақтайды. Көктемгі
егістік ауылшаруашылық өсімдіктерін егуді кешіктіреді.

Қара парды өңдеу. Ол екі кезеңнен тұрады: жазғы-күзгі және көктемгі-
жазғы. Жазғы-күзгі кезеңде, алдыңғысын жинағаннан кейін, шірік дискілі
шұңқырлармен жыртылады. Ылғалданған жерлерде аршу тереңдігі 5-6 см,
құрғақ және жартылай құрғақ жерлерде 8-10 см құрайды. Жазғы-күзгі
кезеңде тамырлы немесе тамырлы арамшөптер бар егістіктерде
арамшөптерді тұншықтыру әдісін немесе оларды сарқылу әдісін қолдануға
болады. Арамшөптердің көшеттері пайда болғаннан кейін, жұптар егістік
қабаттың толық тереңдігіне себіледі. Қажет болса, егістік қабаты
тереңдетудің бір әдісімен тереңдетіледі. Содан кейін жер жырту алдында
органикалық тыңайтқыштар, қышқыл топырақтарда – әк қолданылады.

Көктемгі-жазғы кезеңде қара парды өңдеудің міндеті-егістік қабатын
тұқымдардан және арамшөптердің көбеюінің вегетативті мүшелерінен
тазарту, ылғал мен қоректік заттардың жиналуы. Ерте көктемде булану үшін
ылғалдың жоғалуын азайту үшін бу көміледі. Осыдан кейін, ылғалданған
жерлерде олар көңді шұңқырдың бетіне бұрылмайтындай тереңдікке дейін
жыртқышсыз алып тастайды және иіске алады. Дала құрғақ аймақтарында
көктемде көңді енгізу және оны жырту жүргізілмейді-бұл топырақты қатты
құрғатады.

Қара парға одан әрі күтім жасау егістік қабатын тұқымдардан,
тамырлардан және арамшөптердің ат ұрпақтарынан қабаттан тазарту болып
табылады.

Парды екіге бөлу көңді біркелкі араластыру үшін егістік қабаттың
толық тереңдігінде жүзеге асырылады. Құрғақ ауа-райында жұпты екі рет
жасамаған дұрыс, бірақ оны беткі өңдеумен шектеледі.

Күздік егуге дейінгі өңдеу бір мезгілде тырмалау немесе РВК-3
өңдеумен тұқым себу тереңдігіне дейін өсіруден тұрады. Көбінесе қыста
себуге дейін немесе одан кейін домалату қажет.

Тапсырма: Нұсқаларға сәйкес күздік дақылдар үшін топырақ өңдеу
түрін сипаттаңыз: қара парды өңдеу; ерте парды өңдеу; бос емес парды
өңдеу.

№4 практикалық тапсырма

Жалпы мəліметтер:
Ауыспалы дақылдарды құру үшін келесі жұмыс тәртібін қабылдаған

жөн: егіс алқаптары мен буларының құрылымын осы ауыспалы егістің
жалпы егістік алаңының пайызымен көрсету. егістік құрылымындағы ең жиі
кездесетін пайызы бойынша егіс айналымындағы алқаптың орташа көлемі,
өріс саны бекітіледі (100%ды өрістің  орташа мөлшеріне бөледі. ). Ауыспалы
егіс құрылымындағы әр дақыл мен жұптың пайызы бойынша олардың
өрістерінің санын анықтаңыз. Ауыспалы егісте дақылдар мен булардың
агрономиялық негізделген ауысуын жасаңыз. Әдетте, ауыспалы егіс схемасы
пар өрісінен басталады, ол болмаған кезде басқа жақсы аумақтан
басталады.Пар күздік дақыл себу үшін, ал шығыс және оңтүстік-шығыс
аудандарда жаздық бидай үшін қолданылады. Берілген құрылым бойынша
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ауыспалы егіс схемасын құру мысалы 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

№
а/ш

дақылы,
пар

егістік
құрылымы

Дақылмен
және
пармен

қамтылған
өрістер

ауыспалы егіс схемасы

га % Өріс
нөмірі

көлемі,
га схема көлемі,

га

1 күздік
бидай 233 12,3 1 1 235 Таза пар 235

2 жаздық
бидай. 707 37,2 3 2 233 күздік 233

3 арпа 239 12,6 1 3 237 жаздық
бидай 237

4 тары 145 7,6 0,65 4 235 тары 145

5 бұршақ 90 4,7 0,35 5 238 бұршақ 90
138

6 сүрлемдік
жүгері 233 12,3 1 6 233 жаздық

бидай 233

7 Таза пар 233 12,3 1 7 233 жүгері
(сүрлем) 233

8 Көктемгі
пар 20 1,0 0,25 8 236 жаздық

бидай 236

барлығы 1900 100 8 1900 1900

Өрістің орташа өлшемі 12,5 болғанда, бұл жағдайда өрістердің саны 8-ге тең
болады (100%: 12,5%)
Ауыспалы егіс түрі-далалық, түрі-дәнді дақылдар.
1-тапсырма: тапсырма бойынша ауыспалы егіс схемасын жасаңыз

Ауыспалы егіс схемаларын жасауға арналған тапсырмалар :
1. Жаздық дәнді дақылдар - 14,2%, жоңышқа - 43,0%, күздік дақылдар -
14,2%, тары - 14,4%, сұр - 14,2%.
2. Таза пар - 450 га, жаздық бидай - 1310 га, оның ішінде қатты - 437 га, тары
— 250 га-жүгері (сүрлем) - 300 га, бұршақ - 200 га, күнбағыс (сүрлем) — 130
га, дәнге күнбағыс - 148 га, арпа — 300 га.
3. Көктемгі пар-310 га; бұршақ - 310 га, жаздық бидай - 622 га, арпа - 312 га
4. Таза қара пар - 248 га, жаздық бидай - 739 га, күздік қара бидай - 244 га.
картоп - 245 га, бұршақ - 130 га, қарақұмық - 1 1 6 га.

№5 практикалық тапсырма
Мақсаты: Азықтандырудың мөлшерін, тәуліктік жемшөп мөлшерін,

рационның құрылымы туралы түсініктерді оқып үйрену
Қажетті оқу құралдары мен жабдықтар: "Ауыл шаруашылығы
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ауыспалы егіс схемасын құру мысалы 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

№
а/ш

дақылы,
пар

егістік
құрылымы

Дақылмен
және
пармен

қамтылған
өрістер

ауыспалы егіс схемасы

га % Өріс
нөмірі

көлемі,
га схема көлемі,

га

1 күздік
бидай 233 12,3 1 1 235 Таза пар 235

2 жаздық
бидай. 707 37,2 3 2 233 күздік 233

3 арпа 239 12,6 1 3 237 жаздық
бидай 237

4 тары 145 7,6 0,65 4 235 тары 145

5 бұршақ 90 4,7 0,35 5 238 бұршақ 90
138

6 сүрлемдік
жүгері 233 12,3 1 6 233 жаздық

бидай 233

7 Таза пар 233 12,3 1 7 233 жүгері
(сүрлем) 233

8 Көктемгі
пар 20 1,0 0,25 8 236 жаздық

бидай 236

барлығы 1900 100 8 1900 1900

Өрістің орташа өлшемі 12,5 болғанда, бұл жағдайда өрістердің саны 8-ге тең
болады (100%: 12,5%)
Ауыспалы егіс түрі-далалық, түрі-дәнді дақылдар.
1-тапсырма: тапсырма бойынша ауыспалы егіс схемасын жасаңыз

Ауыспалы егіс схемаларын жасауға арналған тапсырмалар :
1. Жаздық дәнді дақылдар - 14,2%, жоңышқа - 43,0%, күздік дақылдар -
14,2%, тары - 14,4%, сұр - 14,2%.
2. Таза пар - 450 га, жаздық бидай - 1310 га, оның ішінде қатты - 437 га, тары
— 250 га-жүгері (сүрлем) - 300 га, бұршақ - 200 га, күнбағыс (сүрлем) — 130
га, дәнге күнбағыс - 148 га, арпа — 300 га.
3. Көктемгі пар-310 га; бұршақ - 310 га, жаздық бидай - 622 га, арпа - 312 га
4. Таза қара пар - 248 га, жаздық бидай - 739 га, күздік қара бидай - 244 га.
картоп - 245 га, бұршақ - 130 га, қарақұмық - 1 1 6 га.

№5 практикалық тапсырма
Мақсаты: Азықтандырудың мөлшерін, тәуліктік жемшөп мөлшерін,

рационның құрылымы туралы түсініктерді оқып үйрену
Қажетті оқу құралдары мен жабдықтар: "Ауыл шаруашылығы

малдарын азықтандыру нормасы мен рационы" (М., Колос, 1969) және
"Зоотехник анықтамалығы" оқу құралдары.

А) Әртүрлі малдың  азық мөлшерімен және азықтың құрамындағы
қоректік заттармен танысыңыздар.

Ә) 2- кестеде көрсетілген азық мөлшерлерін дәптерге жазып
алыңыздар.

Б) Төмендегі рационның құрамындағы қоректік заттарды
анықтаңыздар.

Дала пішені- 5кг, сабан- 2кг, жүгері сүрлемі- 25 кг, азықтық қызылша-6
кг, құрама жем-4кг (1 кг құрама жемнің құрамында 0,9 азықтық өлшем, 150 г
қорытылатын протеин, 3 г кальций және 5 г фосфор бар). Осы рацион
малдың қай түріне жасалғанын анықтаңыздар.

2 -кесте
Әртүрлі малға арналған қоректік заттардың мөлшері

Малдың түрі азық
өлшемі, кг

қорытылатын
протеин, г

Кальций,
г

Фосфор,
г

Каротин,
мг

1. Суалған сиыр
салмағы- 500кг,
сүттілігі- 3000кг

7,0 840 80 45 280

2. Сауынды сиыр
салмағы-500кг,
тәулігіне 10кг
сүт береді,
сүтінің
майлылығы- 3,8
%

9,6 1020 65 45 400

3. Буаз мегежін,
салмағы- 200-240
кг
А) буаздығының
І кезеңі
Б) буаздығының
ІІ кезеңі

3,6-3,9

4,1-4,3

400-430

475-495

19-20

26-27

14-15

19-20

45-47

42-45

4. Буаз саулық
А) жүн
бағытында,
салмағы- 40кг
Б) ет бағытында,
салмағы- 50 кг

0,75-0,95

0,95-1,15

60-75

70-85

3,7-4,7

4,7-5,7

2,3-2,9

2,8-3,4

10-12

10-15

5. Буаз бие,
салмағы- 500 кг

9,0 945-990 58,5-63 40,5-45 198

Сауынды бие,
салмағы-500 кг

10,0 1000-1050 60-70 40-45 200-250



162

Тарау бойынша бақылау сұрақтары:

1. Ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен дақылдарының ерекшеліктері
және оларды қорғау жолдары қандай?

2. Ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен дақылдарын өсіру
технологиясын атап көрсетіңіздер

3. Ауыл шаруашылығы малдарының анатомиясы мен физиологиясына
сипаттама беріңіздер

4. Мал азықтық базасы. Ауыл шаруашылығы малдары мен құстарын
азықтандыру жолдары қандай?

5. Малды асылдандыру жұмысын ұйымдастыру негізі не?
6. Зоогигиена нормаларына сипаттама беріңіздер.

Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Ж. А. Асанов- Ауыл шаруашылық негіздері; Алматы- 1987ж.
2. Қ. Әрінов, А.Нағымтаев- Агрономия негіздері; Астана-2007ж.
3. В.М.Баутин- Ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру;
Москва-2002ж.
4. В.Ф. Вракин- Ауыл шаруашылық малдарының морфологиясы; Москва-
2000ж
5. И.В.Хрусталева, Н.В.Михайлов- Үй жануарларының анатомиясы; Москва-
2000ж.

Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар

Бұл тарауда өсімдік дақылдарының ерекшеліктері және оларды қорғау,
ауылшаруашылық жануарларының анатомиясы мен физиологиясының
негіздері, ауылшаруашылық жануарлары мен құстарды тамақтандыру
қарастырылған. Тарауда асыл тұқымдық жұмыстарды ұйымдастыру мен
зоогигиенаның нормалары сипатталған. Сондай-ақ аурулар мен
зиянкестермен күресудің негізгі әдістері ұсынылған.
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Тарау бойынша бақылау сұрақтары:

1. Ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен дақылдарының ерекшеліктері
және оларды қорғау жолдары қандай?

2. Ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен дақылдарын өсіру
технологиясын атап көрсетіңіздер

3. Ауыл шаруашылығы малдарының анатомиясы мен физиологиясына
сипаттама беріңіздер

4. Мал азықтық базасы. Ауыл шаруашылығы малдары мен құстарын
азықтандыру жолдары қандай?

5. Малды асылдандыру жұмысын ұйымдастыру негізі не?
6. Зоогигиена нормаларына сипаттама беріңіздер.

Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Ж. А. Асанов- Ауыл шаруашылық негіздері; Алматы- 1987ж.
2. Қ. Әрінов, А.Нағымтаев- Агрономия негіздері; Астана-2007ж.
3. В.М.Баутин- Ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру;
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Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар

Бұл тарауда өсімдік дақылдарының ерекшеліктері және оларды қорғау,
ауылшаруашылық жануарларының анатомиясы мен физиологиясының
негіздері, ауылшаруашылық жануарлары мен құстарды тамақтандыру
қарастырылған. Тарауда асыл тұқымдық жұмыстарды ұйымдастыру мен
зоогигиенаның нормалары сипатталған. Сондай-ақ аурулар мен
зиянкестермен күресудің негізгі әдістері ұсынылған.

3 ТАРАУ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНДІРІСІН
ЭЛЕКТРЛЕНДІРУ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛАНДЫРУ

Модульге қысқаша шолу.
Бұл модуль ауыл шаруашылығы машиналары мен құралдарының

мақсатты пайдаланылуын, сонымен қатар негізгі, жер үсті өңдеуге және
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машиналарын, тыңайтқыштар енгізуге арналған машиналарды, ауыл
шаруашылығы дақылдарының зиянкестерімен, ауруларымен және
арамшөптерімен күресуге арналған машиналарды зерделеуді үйренеді.

3.1 Ауыл шаруашылық машиналары мен құралдары, олардың
түрлері

Ауыл шаруашылығының әр түрлі дақылдарын өсіру - бұл күрделі және
өте ұзақ жұмыс. Әр түрлі заманауи техниканы пайдаланбай, агрохолдингте
немесе фермерде жақсы өнім жинау мүмкін емес. Көкөністерді,
тамыржемістілерді, гүлдерді немесе дәнді дақылдарды өсіру кезінде әр түрлі
жабдықтар пайдаланылуы мүмкін. Ауыл шаруашылығы үшін техниканы
машина жасау саласындағы кәсіпорындар шығарады. [19]. Олар
пайдаланылу бағытына байланысты мынадай түрлерге жіктеледі: азық
дайындау машиналары; электр жабдықтары; жер өңдегіш техника; тазалау
техникасы; бүріккіштер; трактор; егуге арналған техника.

Ауыл шаруашылығы қажеттіліктері үшін өнеркәсіптен шығарылатын
жабдықтар бүгінде ферманың немесе агрохолдингтің барлық қажеттіліктерін
қанағаттандыра алады. Мұндай машиналардың әрқайсысы белгілі бір
тапсырмаларды жүзеге асыру үшін жасалған және операциялар жиынтығы
бойынша айырмашылық сипаттары бар.

Шаруашылықтардағы электр жабдықтары. Осы топтағы агрегаттар
мен аспаптардың басты мақсаты кәсіпорындарды электр энергиясымен
қамтамасыз ету болып табылады. Шаруашылықтарда осы типтегі
жабдықтардың келесідей түрлері қолданылуы мүмкін: шамдар;
электротехникалық жабдықтар; автоматтандыру құралдары; жүргізу-реттеу
жабдықтары; бақылау-өлшеу жабдықтары.

Жоғарыда аталған агрегаттар мен аспаптарсыз фермада желдету
жүйесін дұрыс жабдықтау, жарықтандыруды орнату, саууға арналған
аппараттардың жұмысын іске қосу және т.б. мүмкін емес.

Егіс машиналары жəне ауыл шаруашылығы жабдықтары. Бұл
жабдық түрлері көбінесе әртүрлі дақылдарды өсіруге маманданған
агроөнеркәсіптік кешендерде ғана қолданылады. Алайда, мұндай жабдық мал
шаруашылығымен айналысатын фермалар үшін де сатып алынуы мүмкін.
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Осымен маманданатын шаруашылықтардың егістік алқаптары болады, онда
мал азығы ретінде пайдаланылатын тамыртүйнектілер мен дәнді дақылдарды
өсірумен айналысады.

Бұл топқа келесі жабдықтарды жатқызуға болады: қалта; жинақтаушы
бактар; сепкіштер.

Шаруашылықтың бункерлері мен жинақтаушы бактарында егіс
материалдары болады, ал сепкіштер дәнді дақылдарды отырғызу үшін
пайдаланылады.

Өнім жинауға арналған ауыл шаруашылығы жабдықтары. Осы
сыныптың техникасына бірінші кезекте комбайндар жатады. Оларды жүгері,
қара бидай, бидай және т.б. жинау кезінде пайдаланады.

Сондай-ақ, өнімді жинау техникасына: шөп шапқыш, қатарлап
дестелегішті жатқызуға болады.

Қатарлап дестелегіш астық дақылдарын жинау кезінде фермаларда
қолданылады, ал шапқыштар ірі қара малы және басқа да ауыл
шаруашылығы жануарлары үшін шөп дайындау кезінде қолданылады.

Тракторлар. Бұл ауыл шаруашылығы жабдықтарын өнеркәсіптік
кәсіпорындар жеткілікті мөлшерде өндіреді. Агрохолдингтер мен фермаларда
техниканың бұл түрі сұранысқа көп ие. Ауыл шаруашылығында тракторлар
барлық жерде қолданылады. Агрохолдингтер мен фермалардың гараждары
осындай дөңгелекті және шынжыр табанды техникаларды қамтиды. Ауыл
шаруашылығы үшін ең талап етілетін дөңгелекті тракторлар, шынжыр
табанды тракторлар, көбінесе проблемалы учаскелерде ғана қолданылады.

Ауыл шаруашылығы техника түрлеріндегі жұмыстар арнайы аспалы
жабдықтың көмегімен жүргізіледі. Ауыл шаруашылығы саласы үшін
кәсіпорындар мынадай жабдықтар түрлерін өндіре алады: соқалар; сепкіштер;
шалғылар; тырмалар және т. б.

Ауыл шаруашылығы саласында пайдаланылатын тракторлар әртүрлі
қуатты моторлармен жабдықталуы мүмкін. Бүгінде шығарылатын
тракторлардың кабиналары жайлылық деңгейінің жоғарылығымен
ерекшеленеді және кондиционерлермен және қуатты жылытқыштармен
жабдықталуы мүмкін.

Бүріккіштер. Ауыл шаруашылығы жабдығының осы түрі аспалы
құрал-саймандар немесе тіркемелер ретінде жүргізіледі. Сондай-ақ
агрохолдингтерде немесе фермаларда өздігінен жүретін бүріккіштер
қолданылуы мүмкін. Бұл техниканың бактарының мөлшері 200-ден 2000
литрге дейін болуы мүмкін. Жерді инсектицидтермен және гербицидтермен
өңдеу үшін ауылшаруашылық саласында бүріккіштер қолданылады. Яғни,
техниканың бұл түрі отырғызу кезінде зиянкестер мен арамшөптерді жою
үшін қолданылады. Бұл түрдің тағы бір жабдығы жерді сұйық
тыңайтқыштармен өңдеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Мұндай
конструкцияның бүріккіштері көбінесе дөңгелек негізіндегі тракторларға
жабысады [20].

Азық дайындағыш жабдықтар. Ауыл шаруашылығына арналған
жабдықтың түріне: теңдерді тасымалдауға арналған тіркеме құрылғылары;
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аударыстырғыш; білік түзушілер; орамды орағыштар; пресс-жинағыштар
жатады.

Шалғылар да осы жабдық түріне жатады. Бұл көбінесе картоп,
қызылша және т. б. жинау үшін қолданылатын техника. Бұл топтағы жабдық
шөпті шабу, оны жаншу, кептіру, біліктердің пайда болуы, пішен престеу
және оны орау үшін пайдаланылуы мүмкін. Тіркемелердің көмегімен
осындай қағида бойынша дайындалған жем-шөп өз сақтау орындарына
тасымалданады.

Топырақ өңдеуге арналған техника. Бұл жабдықтар, сондай-ақ ауыл
шаруашылығы құралдары да көп мөлшерде өндіріледі. Техниканың заманауи
түрлерін қолдану әр түрлі ауыл шаруашылығы дақылдарын отырғызу және
жинау кезінде ғана емес, оларды өсіру кезінде де қажет. Топырақ өңдеу
техникасына, мысалы: бұрандалы катоктар; соқалар; тырмалар және т. б.
жатады.

Топырақ өңдейтін машиналарға қойылатын агротехникалық
талаптар. Топырақ өңдеуді белгіленген мерзімде өткізу керек. Өңдеу
бірнеше операциялардан тұрады және оларды орындау уақытын үзбеу қажет.
Топырақты өңдеуді, оның майда қопсытылып, арамшөптерден барынша
арылуын қамтамасыз ететін неғұрлым ұтымды агротехникалық мерзімде
өткізген абзал. Берілген өңдеу тереңдігін қатаң сақтау үшін, ауытқу 1...2 см-
ден аспауы тиіс. Өңделмеген атжалдар қалмау керек. Өңдеу нәтижесінде
топырақ кесектерінің өлшемдері 1...10 мм арасында болғаны жөн.
Топырақтың әртүрлі өңделуіне арнайы талаптар қойылады. Мысалы: жолдар
биіктігі 10 см-ден аспауы, ал аудармай өңдегенде аңыздық 10%-дан артық
жойылмауы және топырақ бөлшектері өлшемдері 1 мм-ден кем болмауы
керек. Топырақтың 8 сантиметрге дейінгі жоғары қабаты қопсытылғаннан
кейін майда кесектеліп, 5 сантиметрге дейінгі қабатта оңай үрленетін 1
миллиметрден майда фракциялар болмауға тиіс. Егістікті күтіп-баптағанда
арамшөптер түгел жойылып, ал мәдени өсімдіктердің зақымдалуы
мүмкіншілігінше аз болуы тиіс.

Соқалардың көмегімен жер жыртылып, әртүрлі ауыл шаруашылығы
өсімдіктерін өсіру үшін пайдаланады. Егер жер жыртылмаған болса, онда
ештеңе өспейді. Тырмалар жерді құрғатуды болдырмау үшін өрісті барынша
тегістеп және қатты қабатын барынша бұзужұмыстарын жүргізеді.

Ауыл шаруашылығы саласындағы бұрандалы катоктар жердің жоғарғы
қабатын барынша тығыздау үшін немесе басқа сөзбен айтқанда, топырақты
орау үшін қолданылады.

Топырақты негізгі жəне себу алдында өңдеуге арналған машиналар
мен құрылғылар. Қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы нарығы топырақ өңдеу
техникасының кең ассортиментін ұсынады. Бұдан әрі жерді өңдеуге арналған
агрегаттардың негізгі түрлері ұсынылған.

Диск тырмасы (6 сурет). Тырма-арнайы машина, оның көмегімен
топырақты белгілі бір тереңдікке өңдеу жүргізіледі, ал кейбір модельдерде
жерді егу және аршу алдында өңдеу функциялары бар.

Топырақты өңдеу үшін әртүрлі тырмалар қолданылады, бірақ ауыл



166

шаруашылығында ең көп сұранысқа ие дискілі машиналар.
Диск тырмасы бір құрылымдық ерекшелікке ие. Бұл жұмыс

механизмінің негізінде диск батареялары үшін тірек болып табылатын
тұрақты рамка бар. Олар, өз кезегінде, бір білікке бекітілген және Х түрінде
орналастырылған. Х типті тырмалар жұмысты тек тіркеме әдісімен
орындайтынын атап өткен жөн.

Сурет 6 - Диск тырмасы

Дискілік тырмалар ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің сүйікті
құралы болып табылады. Себебі, бұл машиналар жоғары өнімділікке ие және
тозу дәрежесінің төменділігімен сипатталады. Бірақ олардың кемшіліктері де
бар. Бұл агрегаттың қатары аралық қашықтығы тым үлкен, сондықтан
арамшөптің тамыр жүйесінің өсуін белсендендіреді. Сонымен қатар, Жердегі
дискілі тырмадан кейін соқаға ұқсас тереңдігі аз табандар қалады. Осыған
байланысты топырақты жырту, егістік жұмыстары алдында немесе стерильді
аршу кезінде орын алған кезде машинаны катоктармен жинақтау ұсынылады.

Дискілік тырманың артықшылықтары: дизайн сенімділігі мен
қарапайымдылығы; шекара аралық кеңістіктің өсімдік қалдықтарымен
бітелуінің аз қаупі; машинаның көмегімен топырақты өңдеу тереңдігін 25 см-
ге дейін ұлғайтуға болады.

Диск жетегі бар тырманың да кемшіліктері бар: топырақты өңдеу
тереңдігі біркелкі емес; машинаның өзі үлкен өлшемге ие; жұмыс білігіндегі
дискілер қатары арасындағы қашықтық тым үлкен, сондықтан агрегаттың
жұмыс аймақтарын жабу біркелкі емес; топырақты дискілі агрегатпен
өңдегеннен кейін арамшөптің өсуі белсендендіріледі; дискілік тырманың
көптеген модельдері терең қопсытудан кейін жерді аздап ұсақтауға
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тереңдігі біркелкі емес; машинаның өзі үлкен өлшемге ие; жұмыс білігіндегі
дискілер қатары арасындағы қашықтық тым үлкен, сондықтан агрегаттың
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көмектесетін арнайы катоктармен жабдықталмайды.
Торлы тырма (7сурет). Торлы тырма-топырақты өңдеуді жүзеге

асыратын ауыл шаруашылығы техникасының тағы бір түрі. Ол өзекті
агротехникалық мәселелерді шешуде үлкен көмекші. Қазіргі уақытта ауыл
шаруашылығында дәнді дақылдарды ластайтын арамшөптер негізінен
механикалық тәсілмен жиналады. Олармен күресудің ең тиімді жолы –
егістерді тырмалау. Торлы тырма бұл процедураны дұрыс жүргізуге
көмектеседі.

Сурет 7 - Торлы тырма

Торлы тырманы пайдалану егіс жұмыстарының басталуымен өзекті
болады. Машина егістік алдында топырақтың жоғарғы қабаттарын қопсыту
үшін қолданылады. Мұндай тәсіл көктемде жиналған арамшөптерді жоюға
және мәдени өсімдіктердің өнімін ұлғайтуға ықпал етеді. Ауыл
шаруашылығы саласының мамандары келесі жағдайларда торлы тырманы
қолдануға кеңес береді: ауыр топырақтарда (сазды, балқитын) жұмыс жүргізу
кезінде; егістер тығыз қабықпен жабылған суланған топырақтарда жүргізілсе.

Машинаның жұмыс істеу принципі қарапайым. Ол өзінің тістері
арқылы жоғарғы қабатта топырақтың кесектерін бұзады және оның жақсы
қопсытылуына ықпал етеді.

Егіс жұмыстарында торлы тырманы қолданудың артықшылықтары:
1. Топырақты ұзаққа созылған жаңбыр кезінде немесе ұзақ құрғақ ауа-
райында өңдеуге болады, ал бетінде тығыз қабық пайда болады.
2. Топырақтың ауа алмасу (аэрация) процестері күшейе түседі.
3. Биіктігі 25 см аспайтын өсімдіктер үшін қолдануға болады.
4. Су теңгерімінің бұзылуы болмайды, ал топырақтың жеміс беретін
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қабаттарында ылғалдың оңтайлы қорлары сақталады. Шын мәнінде, торлы
тырмалар топырақта ылғалдың бітелуіне ықпал етеді, оның булануына жол
бермейді.
5. Тырмалаумен бірге тыңайтқыштарды себу және салу ұсынылады. Осы
әдістің арқасында пайдалы компоненттер топырақ бетіне таралмайды.
6. Мәдени егістердің ластануы айтарлықтай төмендейді.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын тырмалауда пайдаланылатын торлы
типті машиналар жұмыс механизмімен ерекшеленеді. Бұл параметр
агрегатты қолдану саласына әсер етеді. Мысалы, картоп немесе дақыл,
сондай – ақ дәнді дақылдар үшін торлы тырма бар. Осы машиналардың
әрқайсысы жеке қалыңдық пен ұзындықтағы тістермен жабдықталған. Бірақ
оның басты ерекшелігі механикалық немесе гидравликалық басқару арқылы
жиналатын тірек дөңгелектерінің болуында. Егер ұсақ тұқымды дақылдарды
егу жүзеге асырылса, мұндай машина қосымша орау құрылымдарымен
жинақталады. Икемді механизмдердің арқасында тырманың тістері
топырақтың кез келген түріне бейімделе отырып, әртүрлі жаққа бұрыла
алады. Соқалар (8 сурет).

Сурет 8. – Соқалар

Соқалар - тұрақты және жақсы өнімге қол жеткізуге көмектесетін
топырақты өңдеу техникасы. Соқалар топырақты негізгі өңдеуді жүргізу
мақсатында ауыл шаруашылығы жұмыстарына қатысады.

Агрегаттың артықшылықтары: топырақта ылғалдың жиналуына ықпал
етеді, өнімнің тұрақтылығын қамтамасыз ете алады; егіс техникасының
жұмысына кедергі келтіруі мүмкін өсімдік қалдықтарын қалдырмайды;
топырақты қарқынды және тиімді қопсытады; арамшөптің өскіні, құлама
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және өрт қалдықтары жер ішіне қазылады; жердің пайдалы алаңында
арамшөптердің шоғырлануын азайтады.

Соқаларды пайдаланудың кемшіліктері де бар: егу алдында топырақты
қосымша өңдеуді қажет етеді; күшті және тез тозу техникасы болып
саналады; механизация үшін үлкен шығындар әкеледі; нақты жұмыс уақыты
ішінед өнімділігі аз; топырақтың құрылымына және онда өмір сүретін
ағзаларға кері әсерін тигізеді. [29].

Ауыл шаруашылығының тәжірибелі қызметкерлері соқаларды жер
қабаттары диагональ бойынша бұрылатындай етіп қолдануға кеңес береді.
Бұл тұқым сепкіштердің өсімдік қалдықтарымен бітелуіне жол бермейді,
сондай – ақ гумустың қалыптасу және минералдану процестерінің бұзылу
қаупін азайтады.

Культиваторлар (9 сурет). Топырақты өңдеу техникасына шолу жасай
отырып, қопсытқыштарды да назардан тыс қалдырмайды. Олар әртүрлі
түрлермен ұсынылған, бірақ ауыл шаруашылығы қызметкерлерінде жаппай
өңдеу культиваторлары танымал. Олардың құрылымы бірнеше жұмыс
қатарынан тұрады "лап" (2-ден 8-ге дейін). Олардың әрқайсысы белгілі бір
түрге жатады және топырақты терең, терең өңдеуге көмектеседі.

Сурет 9 - Культиваторлар

Әмбебап культиватор органикалық қалдықтарды мұқият араластыра
алады, арамшөп тамырларының өсу белсендігін төмендетеді. Агрегатты
қолданудың әсері барынша жоғары болуы үшін, оны өңдеуді дискілі
тырмалармен қопсыту ұсынылады.  Культиваторлардың артықшылықтары:
топырақты қайта өңдеу үшін өте қолайлы; 2. 8 см тереңдікте топырақты
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өңдеудің жақсы әсерін береді; жердің жыртылған қабатын қопсытады;
барлық өсімдік қалдықтарын біркелкі араластырады; құрылғымен жеңіл және
ыңғайлы; ауыр ауыл шаруашылығы техникасынан кейін қалған тізелерді
қопсытуға ықпал етеді; топырақ беті жақсы жабылған жерде егіс
жұмыстарының алдында пайдалануға ұсынылады.

Әмбебап ауыл шаруашылығы культиваторының негізгі кемшіліктері:
егер ол көптеген табандар болса, агрегатқа көп қуат қажет; егер машина
қопсытылған бетті байлау үшін қорғаныс элементтерімен жабдықталмаса,
бұл егістерде кеміргіштердің белсенді көбеюіне және таралуына әкеледі.

Терең қопсытқыштар ( 10 сурет). Терең қопсытқыш - ауыл
шаруашылығындағы маңызды элемент.

Егін жинау ауа райына байланысты емес. Кейде ауа ылғалдылығы
көтерілген кезде жаңбырлы ауа райында оны жүзеге асыру керек. Бұл
жағдайда топырақтың артық тығыздығына байланысты мәселе бар. Осыған
байланысты келесі маусымда дақылдардың өнімділігі төмендейді.

Сурет 10 - Терең қопсытқыштар

Мұндай жағдайға жол бермеу үшін терең қопсытқыш көмектеседі. Бұл
жабдықтың техникалық сипаттамалары өте жақсы және жерді 65 см
тереңдікке өңдеуге мүмкіндік береді.

Терең қопсытқыштардың артықшылықтары: механикалық тәсілмен
топырақтың артық тығыздалуын сапалы жою; жердің жоғарғы және төменгі
қабаттары арасындағы ылғал алмасу процестерін қалпына келтіру.

Терең қопсытқыштардың кемшіліктері: механикаландыру және
жабдықтың қуатын арттыру үшін қосымша шығындар қажет; техника жұмыс
элементтерінің жоғары тозуы; өңдеуден кейін алаңның беті тұрақсыз болады,
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Әмбебап ауыл шаруашылығы культиваторының негізгі кемшіліктері:
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көтерілген кезде жаңбырлы ауа райында оны жүзеге асыру керек. Бұл
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Сурет 10 - Терең қопсытқыштар

Мұндай жағдайға жол бермеу үшін терең қопсытқыш көмектеседі. Бұл
жабдықтың техникалық сипаттамалары өте жақсы және жерді 65 см
тереңдікке өңдеуге мүмкіндік береді.

Терең қопсытқыштардың артықшылықтары: механикалық тәсілмен
топырақтың артық тығыздалуын сапалы жою; жердің жоғарғы және төменгі
қабаттары арасындағы ылғал алмасу процестерін қалпына келтіру.

Терең қопсытқыштардың кемшіліктері: механикаландыру және
жабдықтың қуатын арттыру үшін қосымша шығындар қажет; техника жұмыс
элементтерінің жоғары тозуы; өңдеуден кейін алаңның беті тұрақсыз болады,

ал ауыр ауыл шаруашылығы техникасы осы аумақта еш кедергісіз жүре
алмайды.

Топырақты өңдеуге арналған ауылшаруашылық техникасы әртүрлі
және көп функционалды. Олар ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне мәдени
өсімдіктерді отырғызу және өсіру кезінде топырақты дұрыс дайындауға
көмектеседі.

Дақылдар мен күріш егуге жəне отырғызуға арналған машиналар.
Олар техникалық жай-күйі тексеріліп, тиісті саңылаулары орнатылып, жетек
тізбектері мен сепкіш белбеулерінің тартылуы реттелгеннен кейін отырғызу
машиналарының тұқымдарды, тыңайтқыштарды және себу тереңдігінің
белгіленген нормасын реттейді және баптайды.

Дəнді дақылдарды себуге арналған сепкіштер. Дәнді дақылдарды
себуге арналған С3-3,6, СЗП-3,6 (Сурет 11), СЗС-2,1 (Сурет 12), СПР-6
сепкіштерде және оларды түрлендіруде жалғағыштың қақпағы мен қыры
арасында, тазалағыш пен диск арасында саңылаулар орнатылады, себу
аппаратының шарғысының ұшып шығуын тексереді, тыңайтқыштарды себу
нормасына байланысты дыбыстарды себу аппаратының қақпағы мен тісті
шарғының арасындағы саңылауды реттейді.

Сурет 11- СЗП-3,6 сепкіші

Сурет 12- СЗС-2,1 сепкіші
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Қақпақтар мен жалғағыштың қыры арасындағы саңылауды орнату
кезінде, сепкіш аппараттар бекітуші болтты әлсіретеді, содан кейін қақпақтар
білікшесінің жоғарғы қалыпқа бұрылу иінтірегін орнатады. Бұл ретте барлық
қақпақтар бос шарғылардың қабырғаларына тығыз жабысып тұруы тиіс
(себетін аппараттар білігінің орнын ауыстыру тетігі шеткі сол қалпында
болуы тиіс). 1 мм артық саңылау кезінде серіппені тексерілетін қақпақтың
болты мен бұрандалықтың көмегімен босату қажет. Егер саңылауды орнату
мүмкін болмаса, серіппені басқа қақпақтарға тартуға болады, олар керісінше
жалғағыштың қабырғаларына қатты басылады. Ең аз саңылауды орнатқаннан
кейін, иінтіректі төмен қарай бұрап 1 саңылау орнатылады. Дән себу кезінде
2 мм және 8 ... 10 мм - бұршақ себу кезінде. Бұл жағдайда клапандардың
роликті бұрау рычагын бекітеді.

Барлық аппараттармен тұқымдарды біркелкі себу себетін
аппараттардың шарғылары дұрыс орнатылғанда ғана қамтамасыз етілуі
мүмкін (сурет 13). Оларды тексеру үшін бекіткіш болтты әлсіретеді, содан
кейін себу аппараттарының білігін шеткі оң күйге ауыстырады. Олай
болмаған жағдайда сепкіш аппараттың корпусын жәшікке бекітудің екі
бұрандамасын босатып, корпусты бекіткеннен кейін катушканың шеткі
розетканың (1990 г. дейін шығару сепкіштері) ішкі жазықтығымен бірдей
етіп жылжытуға тиіс.

Сурет 13
Шарғының жұмыс бөлігінің ұзындығын

анықтау:
1-сызғыш; 2-жүгірткі; 3-шарғы; 4-

дегелек; 5-сепкіш аппараттың корпусы;
6-сепкіш аппараттың білігі

Шығару сепкіштерінде 1990 жылдан кейін шарғыны бекітудің
тоқтатқыш бұрандасын білікке жіберу және оны білікке бекіткеннен кейін
шарғының шеткі дегелегінің жазықтығымен бірдей етіп жылжыту қажет.
Саңылау орнатылғаннан және себілу нормасының шарғының жұмыс
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Қақпақтар мен жалғағыштың қыры арасындағы саңылауды орнату
кезінде, сепкіш аппараттар бекітуші болтты әлсіретеді, содан кейін қақпақтар
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мүмкін болмаса, серіппені басқа қақпақтарға тартуға болады, олар керісінше
жалғағыштың қабырғаларына қатты басылады. Ең аз саңылауды орнатқаннан
кейін, иінтіректі төмен қарай бұрап 1 саңылау орнатылады. Дән себу кезінде
2 мм және 8 ... 10 мм - бұршақ себу кезінде. Бұл жағдайда клапандардың
роликті бұрау рычагын бекітеді.

Барлық аппараттармен тұқымдарды біркелкі себу себетін
аппараттардың шарғылары дұрыс орнатылғанда ғана қамтамасыз етілуі
мүмкін (сурет 13). Оларды тексеру үшін бекіткіш болтты әлсіретеді, содан
кейін себу аппараттарының білігін шеткі оң күйге ауыстырады. Олай
болмаған жағдайда сепкіш аппараттың корпусын жәшікке бекітудің екі
бұрандамасын босатып, корпусты бекіткеннен кейін катушканың шеткі
розетканың (1990 г. дейін шығару сепкіштері) ішкі жазықтығымен бірдей
етіп жылжытуға тиіс.

Сурет 13
Шарғының жұмыс бөлігінің ұзындығын

анықтау:
1-сызғыш; 2-жүгірткі; 3-шарғы; 4-

дегелек; 5-сепкіш аппараттың корпусы;
6-сепкіш аппараттың білігі

Шығару сепкіштерінде 1990 жылдан кейін шарғыны бекітудің
тоқтатқыш бұрандасын білікке жіберу және оны білікке бекіткеннен кейін
шарғының шеткі дегелегінің жазықтығымен бірдей етіп жылжыту қажет.
Саңылау орнатылғаннан және себілу нормасының шарғының жұмыс

бөлігінің ұзындығынан тәуелділік диаграммасы бойынша белгілі бір
дақылдың берілген нормасы бойынша себетін аппараттардың шарғыларының
орналасуын тексергеннен кейін әр түрлі беру қатынастары кезінде оның
жұмыс бөлігінің ұзындығының (ұшып шығуының) мәнін анықтайды, оны
содан кейін шкала бойынша иінтірекпен орнатады. Бұл ретте беру қатынасын
себу нормасы оның ең аз мәні кезінде алынатындай, бірақ шарғылардың
жұмыс бөлігінің ұзындығы үлкен болған кезде, тұқымдардың біркелкі егілуін
қамтамасыз ететін және оларды аппараттарда ұсақтауға жол бермейтін етіп
таңдау керек.

Тук аппараттарын реттеу кезінде қақпақтар мен штифтілік шағылар
арасындағы саңылауды иінтіректің шеткі жоғарғы жағдайы кезінде тексереді.
Егер барлық қақпақтар шарғыларға тимесе, стопорлы болттарды бұрап, олар
шарғыларға тиетіндей етіп тиісті қақпақтарды орнату қажет. Содан кейін
иінтіректі төмен бұру арқылы қақпақтар мен 8 шарғының штифтері арасында
саңылау орнатылады ... Ылғалдылығы қалыпты тыңайтқыш үшін 10 мм.
Тыңайтқыштарды себу нормасы кесте бойынша беру механизмінің орнын
ауыстыру арқылы белгіленеді. 1990 жылдан кейін шыққан сепкіштерде 8
немесе ССТ-12б тұқым сепкіштер орнатылады, бұл беріліс санының өзгеру
процесін жеңілдетеді.

Тұқымдар мен тыңайтқыштарды топыраққа бітеу тереңдігі сепкіш
қаршасының ортасында орналасқан тереңдетілген реттеуіш бұрандамасымен
реттелетін сорғыштардың жүрісінің тереңдігіне байланысты. Берілген
тереңдікті сіңірушілердің орналасуын және жүрісінің тереңдігін тексеруге
арналған құралдың көмегімен тексереді (сурет. 14).

Қажет болған жағдайда, көтерудің бастапқы дөңгелек білігін екінші
қайтара жалғайтын бұрандалы тартқыштармен сіңірушілердің жағдайын
көліктік жарық (топырақтан көтерілген жағдайдағы соогниктердің төменгі
жиегіне дейінгі қашықтық) кемінде 150 мм құрайтындай және барлық
сіңірушілер бір деңгейде болатындай реттейді. Содан кейін бұрыштың
тереңдігін реттейді.
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Сурет. 14 - сіңірушілердің орналасуын және жүрісінің тереңдігін тексеруге
арналған құрылғылар

а- сіңірушілердің орналасуын тексеру; б - сіңірушілердің жүрісінің тереңдігін
орнату: 1 - Құрал; 2-реттеу винті; 3 - гидроцилиндр; 4 - кронштейн

Алдыңғы және артқы қатардың бірдей тереңдігін қамтамасыз ету үшін
алдыңғы қысқа штангалардың төменгі тесігімен, артқы ұзын штанганың
төменгі екінші тесігімен жалғау керек.

Бұл ретте серіппелерді қысу күші бір-бірінен 50-ден артық
ерекшеленбеуі тиіс. Барлық серіппелерді тексергеннен кейін көрсеткіштердің
орташа мәнін анықтаңыз. Көрсеткіштері орташа мәннен шкаланың бір
бөлігінен артық ерекшеленетін серіппелер реттеуге жатады.

Соңғы жылдары біздің елімізде және шетелде ауыл шаруашылығы
дақылдарын егу үшін өндірістің өзіндік құнын төмендетуге ғана емес,
сонымен қатар шығымдылығын арттыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін
ресурс үнемдеу технологиялары кеңінен қолданылады. Қойылған мақсаттарға
қол жеткізу үшін кең ауқымды құрамдастырылған топырақ өңдеу-себу
агрегаттары мен модульдік құралдар қолданылады (сурет 15).
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сонымен қатар шығымдылығын арттыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін
ресурс үнемдеу технологиялары кеңінен қолданылады. Қойылған мақсаттарға
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агрегаттары мен модульдік құралдар қолданылады (сурет 15).

Сурет 15 -Құрама егіс машиналар

Аралас егіс кешендері тұқымдарды себуді жүргізудің басты
талаптарын - топырақты тиісті дайындауды қанағаттандырады. Олар
арамшөптерді толық жоюды және алқаптың тегіс бетін қалыптастыруды,
өңдеудің біркелкі тереңдігін, топырақтың берілген құрылымын,
тыңайтқыштардың сапалы бітелуін қамтамасыз етеді. Бұл ретте мұндай
агрегаттардың көпшілігі дәнді және дәнді-бұршақты дақылдарды бір
мезгілде өңделмеген қор бойынша түйіршіктелген минералды қосымша
жемдерді енгізе отырып, қатарлап егуге арналған. Бүгінде нарықта аралас
сепкіштер шетелдік ғана емес, сонымен қатар отандық компаниялармен де
кеңінен ұсынылған.

Құрама егіс машиналарының бірі Feat сериялы тұқым сепкіштері
болып табылады. Осы агрегаттардың культиваторлық бөлігі жалпақ кескіш
табандары төрт қатармен жабдықталған, олардың әрқайсысында қосарланған
серіппенің арқасында 120 кг-ға жуық күш құрылады. Бұл топырақты берілген
тереңдікке сапалы өңдеуге мүмкіндік береді және арамшөптердің толық
кесілуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ табандағы күш артқанда машинаның
сынуынан қорғайды. Көктемгі тістер себу агрегаты өткеннен кейін
топырақтың тығыздалуын жоюға мүмкіндік береді, алаңның тегіс бетін
қалыптастырады, қосымша топырақты ұсақтайды және арамшөптерді жояды.
Тұқымдарды механикаландырылған тиеу, тұқым сепкіштің жұмыс сапасын
электронды бақылау және параллель жүргізу жүйесі тәуліктің кез келген
уақытында және әртүрлі шаңдану кезінде себуді сенімді жүзеге асыруға,
сондай-ақ кешенге бір трактористпен қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.
Егіс жұмыстары аяқталғаннан кейін агрегат булы және негізгі күзгі өңдеу
үшін қолдануға болатын қопсытқышқа оңай ауысады. Бұл ретте осы
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серияның аралас егіс кешендерінің ұқсас моделі белгілі американдық
фирманың NTA 3510 сепкішімен бірдей техникалық көрсеткіштерге ие, бірақ
қажетті қуаты бойынша оған 1,6 есе кем.

Кесте 10.
Аралас егіс кешендерінің салыстырмалы техникалық сипаттамасы Feat

(өндіруші-кәсіпорындардың деректері бойынша)
Feat серисының КПК NTA 3510

540МБ 720МБ 850МБ 990МБ 1080МБ
Өнімделігі, га/ч 5,4–6 7,2–7,8 8,5–9,5 9,6–10,7 10,8–12 9,5–16

Ені:
- алым, м

- қатараралық, см
5,4

15–23,2
7,2

15–23,2
8,5

15–23,2
9,9

15–23,2
10,8

15–23,2
10,7

19; 25
Себу тереңдігі, см 5–8 0–8,9

Дисклі сіңіруші саны,
дана

36 48 56 66 72 55

Бункердің
сыйымдылығы, куб. м

6,8–12 6,8–12 6,8–12 10 6,8–12 7,75

Дән себу нормасы, кг/га 10–400 10–400 10–400 10–400 10–400 350
Жұмысшы жылдамдық,

км/сағ.
8–11 10–11

Жұмыс күйіндегі
сепкіштің ені, мм

5500 7700 8700 9900 11000 10700

Сепкіштің салмағы, кг 5700 8000 8500 9500 10500 10570
Шекті материал

сыйымдылық, кг/м
1055,5 1111,1 1000 959,6 972,2 987,8

Тұтыну қуаты, кВт 155 220 260 300 350 220

Свердлов облысынан "Урал" компаниясы ПК-9, МПП және КА-6/8
"Союз" сериялы "Чародейка" көп функционалды құрамдастырылған
агрегаттарын өндіреді. Бір өткенде олар топырақтың үстіңгі қабатын өсімдік
қалдықтарымен тегістеп және жабумен, дәнді және дәнді-бұршақты
дақылдарды бір мезгілде себумен, тұқымдарды жолақтап бөлумен және
егістерді домалатумен өңдеуді орындайды. Бұл ретте тыңайтқыш пен
тұқымдық материалды бір мезгілде енгізу мүмкіндігімен тұқым сепкішті
дайындау мүмкіндігі бар (сурет 16).
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Сурет 16 - Көп функциялы аралас агрегат

Кесте 11.
Свердлов зауыты шығаратын құрамдастырылған агрегаттардың

техникалық сипаттамасы (өндіруші кәсіпорынның деректері бойынша)

«Урал» «Чародейка» «Союз»
ПК-9 МПП-4,5 МПП-6 МПП-9 КА-6 КА-8

Өнімділігі, га/сағ. 11 5,5 7,2 6–9 7,5 9,5
Алым ені, м 9 4,5 6 9 6 8
Өңдеу тереңдігі, см 12 12 12 10 12
Дәнді себу нормасы,
кг/га

30–350 30–350 30–350 30–350

Жылдамдық, км/ч:
-жұмысшы
- көліктік

12
25

12
25

12
25

12–18 12
20

Бункердің
сыйымдылығы, куб. м

6 3,2 2 2 3

Аумақтық өлшемдері, мм 12500×
9200×
3750

6650×
500×
3700

6650×
6000×
3700

5600×
3000×
3600

8500×
6200×
3100

8500×
8200×
4100

Салмақ, кг 8500 4500 5500 5400 9000 10500
Шекті материал
сыйымдылығы, кг/м

944,4 1000 916,6 600 1500 1312,5

Тартқыш класты
тракторлармен
агрегатталады

5 4 4 4 5 6

Егіс кешендерінің құрылымдық ерекшелігі – оларда секциялар немесе
шабу табандары бар культиватор немесе сфералық ойық дискілері бар
дискілі тырмалар орнатылуы мүмкін. Бункерсіз агрегатты дербес топырақ
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өңдеу құралы ретінде қолдануға болады, бұл техниканы ерте көктемнен күзге
дейін ғана емес, егіс науқаны кезінде пайдалануға мүмкіндік береді. Топырақ
өңдеу модулі топырақтың үстіңгі қабатын жабу және бір уақытта
тыңайтқыштарды енгізу арқылы себу алдында өңдеуді орындайды, жоғарғы
қабатын тегістейді және арамшөптерді жояды.

Аралас агрегаттар тұқым себуді және кейбір тораптардың жұмысын
бақылаудың электрондық жүйесімен жабдықталған. Егіс модулі екі
секциядан тұрады, онда таптайтын таптағыш пен тырмасы бар жұмыс
органдары орналасқан. Тұқымдар ауа ағынымен жұмыс органдарының ішкі
бөлігіне шашыратқыш арқылы беріледі, ол ретінде бір және екі дискілі
сіңірушісі бар дискке секциялар орнатылуы мүмкін.

Көпфункциялы құрамдастырылған агрегаттар егіс мерзімін қысқартуға
және өңделетін алаңның гектарына кететін шығындарды: жанар-жағар майды
- 30 пайызға, тұқымды - 20 пайызға, еңбек шығынын - үш есеге азайтуға
көмектеседі. Бұл ретте тұқымдық материалды себу нормасы кең жолақты егіс
есебінен төмендейді.

Белгородтық машина жасаушылар ауыл шаруашылығына модульдік
типтегі ресурс үнемдейтін агрегаттарды біртіндеп енгізуде (сурет 17). СДМ-
6×2м себу кешені жұмысшы органдары жеке амортизациялаушы тіреулерде
екі қатарлы орналасқан шөптік және дәнді дақылдарды дайындалмаған
топырақтан бір өту үшін егуге, сондай-ақ арамшөптерді жоюға және өрт
қалдықтарын алдын ала жыртпай ұсақтауға арналған. Бұл машина
ылғалдылығы 35 пайыздан аспайтын, егістік бетінің еңісі 10º аспайтын,
өңделетін қабаттағы топырақтың қаттылығы 3,5 МПа аспайтын топырақтың
барлық түрлерінде жұмыс істеу үшін қолданылуы мүмкін.

Пневматикалық сепкіш агрегатқа сыйымдылығы 1,7 т бункер, 12-
жергілікті тарату бастиектеріне төрт шықпалы реттелетін мөлшерлегіш
құрылғы және шпор дөңгелегінен механикалық жетек, 48 сепкіш
келтеқұбырлар және гидрожелдеткіш кіреді. Дозатор тұқым өлшемі бойынша
да, себу нормасы бойынша да әр түрлі себу материалын енгізуге арналған
сепкішті баптауға мүмкіндік береді. Кәсіпорын-дайындаушы мәліметтеріне
сәйкес, жанар-жағар май шығыны бір гектарға сегіз килограммды құрайды,
бұл ретте дәнді дақылдардың өнімділігін стандартты құралдар жиынтығымен
салыстырғанда 20 пайызға арттыруға болады.

Сурет 17 – Модульдік агрегат
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өңдеу құралы ретінде қолдануға болады, бұл техниканы ерте көктемнен күзге
дейін ғана емес, егіс науқаны кезінде пайдалануға мүмкіндік береді. Топырақ
өңдеу модулі топырақтың үстіңгі қабатын жабу және бір уақытта
тыңайтқыштарды енгізу арқылы себу алдында өңдеуді орындайды, жоғарғы
қабатын тегістейді және арамшөптерді жояды.

Аралас агрегаттар тұқым себуді және кейбір тораптардың жұмысын
бақылаудың электрондық жүйесімен жабдықталған. Егіс модулі екі
секциядан тұрады, онда таптайтын таптағыш пен тырмасы бар жұмыс
органдары орналасқан. Тұқымдар ауа ағынымен жұмыс органдарының ішкі
бөлігіне шашыратқыш арқылы беріледі, ол ретінде бір және екі дискілі
сіңірушісі бар дискке секциялар орнатылуы мүмкін.

Көпфункциялы құрамдастырылған агрегаттар егіс мерзімін қысқартуға
және өңделетін алаңның гектарына кететін шығындарды: жанар-жағар майды
- 30 пайызға, тұқымды - 20 пайызға, еңбек шығынын - үш есеге азайтуға
көмектеседі. Бұл ретте тұқымдық материалды себу нормасы кең жолақты егіс
есебінен төмендейді.

Белгородтық машина жасаушылар ауыл шаруашылығына модульдік
типтегі ресурс үнемдейтін агрегаттарды біртіндеп енгізуде (сурет 17). СДМ-
6×2м себу кешені жұмысшы органдары жеке амортизациялаушы тіреулерде
екі қатарлы орналасқан шөптік және дәнді дақылдарды дайындалмаған
топырақтан бір өту үшін егуге, сондай-ақ арамшөптерді жоюға және өрт
қалдықтарын алдын ала жыртпай ұсақтауға арналған. Бұл машина
ылғалдылығы 35 пайыздан аспайтын, егістік бетінің еңісі 10º аспайтын,
өңделетін қабаттағы топырақтың қаттылығы 3,5 МПа аспайтын топырақтың
барлық түрлерінде жұмыс істеу үшін қолданылуы мүмкін.

Пневматикалық сепкіш агрегатқа сыйымдылығы 1,7 т бункер, 12-
жергілікті тарату бастиектеріне төрт шықпалы реттелетін мөлшерлегіш
құрылғы және шпор дөңгелегінен механикалық жетек, 48 сепкіш
келтеқұбырлар және гидрожелдеткіш кіреді. Дозатор тұқым өлшемі бойынша
да, себу нормасы бойынша да әр түрлі себу материалын енгізуге арналған
сепкішті баптауға мүмкіндік береді. Кәсіпорын-дайындаушы мәліметтеріне
сәйкес, жанар-жағар май шығыны бір гектарға сегіз килограммды құрайды,
бұл ретте дәнді дақылдардың өнімділігін стандартты құралдар жиынтығымен
салыстырғанда 20 пайызға арттыруға болады.

Сурет 17 – Модульдік агрегат

Өсірудің ең төменгі технологиясы бойынша тікелей себу үшін
Татарстан Республикасының компаниясы Agrator сериясының арнайы
механикалық егіс кешендерін шығарады (сурет 18). Бір өту барысында олар
стерильді толық бөлшектеуді, негізгі және себу алдында өңдеуді орындайды,
тұқымдық төсем дайындайды, тұқым себуді және 12-15 см жолақпен
тыңайтқыш себуді жүргізеді.

Сурет 18 - Механикалық егіс кешені

Құрамдастырылған машиналардың негізгі құрамдас бөліктері раманы,
тұқым мен тыңайтқыштарға арналған екі бункерді, атылатын табан-
сіңірушілерді, үш қатарлы тырманы, екі балансты тірек-орнықтыру
құрылғысын, алдыңғы тірек дөңгелектерін, тұқым себу мен тыңайтқыштарды
енгізудің механикалық жүйесін, тиейтін шнекті қамтиды. Дөңгелектердің екі
теңгермелі аспалы алаңның ең күрделі рельефін көшіруге мүмкіндік береді,
ал кірістірілген үш қатарлы тырмалар мен біріктірілген тірек-домалақтаушы
доңғалақтар егіс кешенінің жинақылығы мен ұтқырлығын қамтамасыз етеді.
Өз тиеуші-бұратасығыш тұқымдарды арнайы тиегішсіз және
азықтандырусыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Agrator сериялы
машиналардың тұқымдық материалы мен тыңайтқыштары 12-15 см
жолақпен таратылады, бұл қоректену ауданын төрт есе арттырады және
қоспалардың өсімдік дамуының бастапқы сатысында зиянды әсерін
төмендетеді. Осындай функцияның арқасында дақылдардың өнімділігі 15-20
пайызға артады. "Омич" егіс кешенімен салыстырғанда бір Омбы
кәсіпорнының КСКП-2,1 Д×3 Agrator сериясының 6000м машинасы 1,6 есе аз
меншікті материал сыйымдылыққа ие.

Күріш астындағы топырақты өңдеу. Өңдеу түрі күріш өсіру
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жоспарланған топыраққа байланысты болады. Сондықтан шалғынды - қара
топырақты және шымтезек топырақтары үшін 20-22 см тереңдікте үйінді
соқаларын жыртуды ұсынады. Тереңдігі 12-14 см ұсақ жыртылған ашық
қоңыр топырақты өңдеу ұсынылады. Егер өріс батпақты өсімдіктермен
бітелген болса, онда оны тамырдың көп бөлігі тереңірек жатуы керек. Күріш
жүйелерін қайта құрғаннан кейін алаңның жөндеу-қалпына келтіру
жоспарын орындау қажет. Егер тегістеу кезінде өріс "майланған" немесе
тығыздалса – оны 10 см-ге қопсытады. Екінші қопсыту арамшөптер өскен
кезде бірінші рет орындалады. Егер топырақ ірі комды құрылымға ие болса
немесе қосымша тегістеу қажет болса, дискілеу жасалады. Чектің беті
жеткілікті тегістелген кезде, оны тіс тырмасы бітелген топырақ гербицидімен
өңдейді. Күріш егу үшін ең жақсы таңдау егу қажет аудандастырылған
сорттардың жоғары кондициялық тұқымдары болады. Әрбір алқапқа егудің
уақыты мен мерзімі болады. Оларға күріш сорты, өскіндерді алу тәсілі және
топырақ құрылымы әсер етеді. Күріш егу тәсілдері мынадай тар, қатардағы
және қолайсыз жағдайларда шашыраңқы болады. Себу нормасы- 5.

Өнеркəсіптік бау-бақша шаруашылығында өсімдіктерді отырғызуға
арналған техника мен технологиялар. Көшеттерді, жеміс және жидек
дақылдарының көшеттерін отырғызу кезінде технологиялар кеңінен
таралған: тікелей қону (механикаландырылған отырғызу); отырғызу
орындарын алдын ала жайластыру технологиясы (шұңқырлар, саңылаулар,
бороздар, жыралар)

Механикаландырылған отырғызу атызын (жыраны) кесу, отырғызу
орнына өсімдіктерді беру және бекіту, тамыр жүйесін бітеу және отырғызу
орнында топырақты нығыздау операцияларын біріктіретін питомникті және
бау-бақша көшеттерімен жүргізіледі.

Мұнда СПУ-1, СПУ-4 үлгісіндегі отандық питомниктер көшеттері
және МПС-1 (Сурет 19) және СНС-1 үлгісіндегі бау-бақша отырғызатын
машиналар кеңінен таралған, онда отырғызу орнында өсімдіктерді беру мен
бекітуді оператор-көшетші жүзеге асырады. Осы типтегі отырғызу
машиналарының ерекшелігі-отырғызу орнын орналастыру үшін пассивті
пышақ-сіңіруші болуы, бұл олардың елеулі тартымдық кедергісін тудырады.
Бұл факт топырақты жүрісті азайтқыштармен жабдықталған ДТ-75М типті
тарту класының 3,0 шынжыр табанды тракторларын отырғызу және
пайдалану тереңдігіне мұқият алдын ала дайындауды талап етеді.

Сурет 19- МПС-1 үлгісіндегі бау-бақша отырғызатын машиналар
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Сурет 19- МПС-1 үлгісіндегі бау-бақша отырғызатын машиналар

Өсімдіктерді отырғызғаннан және бекітілгеннен кейін тамыр жүйесін
бітеу және отырғызу орнын нығыздауға арналған нығыздау құралдарын
пайдаланады.

Қазіргі уақытта көшеттерді отырғызудың индустриялық әдістері
кеңінен таралған.

Индустриялық технология негізінде мынадай технологиялық
операциялар арқылы жүзеге асырылады: отырғызу орындарын (қарықтар,
жыралар) үздіксіз жұмыс істейтін машиналармен жабдықтау; тікелей
отырғызу (қолмен немесе отырғызу машиналарымен).

20- суретте жеміс питомниктерін отырғызу кезінде қалемшелерді
отырғызудың индустриялық технологиясы ұсынылған.

Сурет 20. Өнеркәсіптік аналықтар мен питомниктерді отырғызудың
индустриялық технологиясы.

1. Отырғызу орындарын бір уақытта белгілей отырып, отырғызу
қарықтарын кесу

2. Отырғызу учаскелеріне қысқы егулерді тасымалдау

3. Қысқы егулерді қолмен отырғызу
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4. Отырғызу кезінде топырақты
тығыздау

5. Отырғызғаннан кейін
қатараралық қопсыту

6. Сапты отырғызу аймағын
тығыздау 7. Питомниктің жалпы түрі

21 - суретте қарқынды типті өнеркәсіптік бақтарды салу кезінде
отырғызу орындарын жайластырудың индустриялық технологиясы
ұсынылған.
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4. Отырғызу кезінде топырақты
тығыздау

5. Отырғызғаннан кейін
қатараралық қопсыту
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отырғызу орындарын жайластырудың индустриялық технологиясы
ұсынылған.

Сурет 21. Қарқынды үлгідегі өнеркәсіптік бақтарды салудың
индустриялық технологиясы

Отырғызу атыздарын алдын ала жайластыру технологиясы
1. Отырғызу атыздарын алдын ала жайластыру

2. Отырғызу атыздары бар учаске 3. Тірек құрылымдарын
жайластыру

4. Нығыздалған торлы бағандары
бар учаске

5. Қарқынды түрдегі өнеркәсіптік
бақ
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Тірек құрылымдарын орнатқаннан кейін отырғызу атыздарын
жайластыру технологиясы
1. Соқа секциясы бар AGROFER
машинасы (Италия)

2. Диск секциясы бар AGROFER
машинасы (Италия)

3. VIMAS Revo машинасы
(Италия) 4. Warka машинасы (Польша)

5. Нығыздалған торлыбағандары
бар учаске

6. Қарқынды түрдегі өнеркәсіптік
бақ

22-суретте отырғызу қарығын жабдықтау үшін бұрынғы КСРО
машиналары келтірілген (қазіргі уақытта өндірілмейді)
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Сурет 22. Өндірістік аналықтар мен питомниктерді салу кезінде
отырғызатын атыздарды жайластыруға арналған шетелдік және отандық
машиналар.

Атыз кескіш МНБ-4
Питомникте жеміс дақылдарының
телітпелерін отырғызу кезінде қарық
кесуге арналған
Өнімділігі -0,25 га/сағ
Бір мезгілде ойылатын атыздар саны-
2-4 дана
Қатараралық ені- 0,45-3,8 м
Қарықтың ені мен тереңдігі- 0,11/0,30
м
Салмағы- 750 кг
Жасаушы: НАН Украина

Атыз кескіш МНБ-2
Питомникте жеміс дақылдарының
телітпелерін отырғызу кезінде
қарықтарды кесуге арналған
Өнімділігі -0,15 га/сағ
Бір мезгілде ойылатын атыздар саны-
2 дана
Қатараралық ені- 0,45-2,2 м
Қарықтың ені мен тереңдігі- 0,11/0,30
м
Салмағы - 450 кг
Жасаушы:
НАН Украина

Атыз кескіш МНБ-1
Қарқынды бақты отырғызу кезінде
қарықты кесуге арналған
Өнімділігі -0,3-0,4 га/сағ
Бір мезгілде ойылатын атыздар саны -
1 дана
Ойық ені -0,25 м
Қарықтың тереңдігі-0,3 м дейін
Салмағы -225 кг
Жасаушы:НАН Украина

Жертөлелерді отырғызуға арналған саңылаутілгіш
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Үш қатарлы, күніне 100 мың
жертөлелерге дейін отырғызу үшін
қарық кесуге мүмкіндік береді.
1,4 тарту класындағы тракторлармен
агрегатталады.
Техникалық сипаттамасы
Ені:
қатарарасы - 0,5-3 м
атыздар - 35 см
атыз тереңдігі - 25 см
Бір мезгілде ойылатын атыздар саны
– 3 дейін
Жасаушы - СП СадМашСервис».

Қазіргі уақытта бақтарды, аналықтарды, жеміс және сәндік
питомниктер мен жидектерді отырғызудың ең прогрессивті әдісі ағаш
кесушілер деп аталатын арнайы машиналармен өндірілетін алдын ала
кесілген атыздарға көшеттер мен көшеттерді отырғызу болып табылады.

Атыз кескіштерді (сурет 21) автономды машиналар ретінде де сондай-
ақ отырғызу алаңшалары бар жиынтықта (қарқынды бақтар құру кезінде)
пайдалануға болады. Қойылатын кескіштердің мақсат тұрғысынан маңызды
айырмашылықтарының бірі - кесілген қарықтың мөлшері (тереңдігі мен ені).
Интенсивті бақтар, жидек алқаптары, аналық бақтар мен питомниктер құру
үшін тереңдігі 0,15-тен 0,5 м-ге дейін және ені 0,1-ден 0,5 м-ге дейін боран
қажет.

Конструкциялық орындалуы бойынша белсенді жұмыс органы бар,
пассивті жұмыс органы бар және құрамдастырылған атыз кескіштер болады.
Пайдалы модель фрезер типті белсенді жұмыс органы бар атыз кескіштерге
жатады.

Пайдалы модельге неғұрлым жақын МНБ немесе БР үлгісіндегі
фрезерлік бороздон кескіштер, оларға бекітілген пышақтары бар және
бороздон кескіштің қозғалыс бағытына перпендикуляр айналу осі бар жазық
фрезерлік дискілер түріндегі атқарушы жұмыс органдары бар. Бұл ретте
ойылатын қарықтың тереңдігі қырғы дискінің диаметрімен, ал ені – пішінмен
және пышақтардың өлшемімен анықталады.

Мұндай кескіштердің негізгі кемшіліктері- олар бекітілген ені бар
қарықтарды кеседі және қарықтың мөлшерін өзгерткенде қырғы дискілерді
ауыстыру немесе басқа типтегі және мөлшердегі пышақтарды пайдалану
қажет. Бұдан басқа, кең қарықтарды кесу үшін пышағы бар қырғы дискілер
технологиялық жұмыс режимін бұзады және процестің энергия
сыйымдылығын арттырады.



187

Үш қатарлы, күніне 100 мың
жертөлелерге дейін отырғызу үшін
қарық кесуге мүмкіндік береді.
1,4 тарту класындағы тракторлармен
агрегатталады.
Техникалық сипаттамасы
Ені:
қатарарасы - 0,5-3 м
атыздар - 35 см
атыз тереңдігі - 25 см
Бір мезгілде ойылатын атыздар саны
– 3 дейін
Жасаушы - СП СадМашСервис».

Қазіргі уақытта бақтарды, аналықтарды, жеміс және сәндік
питомниктер мен жидектерді отырғызудың ең прогрессивті әдісі ағаш
кесушілер деп аталатын арнайы машиналармен өндірілетін алдын ала
кесілген атыздарға көшеттер мен көшеттерді отырғызу болып табылады.

Атыз кескіштерді (сурет 21) автономды машиналар ретінде де сондай-
ақ отырғызу алаңшалары бар жиынтықта (қарқынды бақтар құру кезінде)
пайдалануға болады. Қойылатын кескіштердің мақсат тұрғысынан маңызды
айырмашылықтарының бірі - кесілген қарықтың мөлшері (тереңдігі мен ені).
Интенсивті бақтар, жидек алқаптары, аналық бақтар мен питомниктер құру
үшін тереңдігі 0,15-тен 0,5 м-ге дейін және ені 0,1-ден 0,5 м-ге дейін боран
қажет.

Конструкциялық орындалуы бойынша белсенді жұмыс органы бар,
пассивті жұмыс органы бар және құрамдастырылған атыз кескіштер болады.
Пайдалы модель фрезер типті белсенді жұмыс органы бар атыз кескіштерге
жатады.

Пайдалы модельге неғұрлым жақын МНБ немесе БР үлгісіндегі
фрезерлік бороздон кескіштер, оларға бекітілген пышақтары бар және
бороздон кескіштің қозғалыс бағытына перпендикуляр айналу осі бар жазық
фрезерлік дискілер түріндегі атқарушы жұмыс органдары бар. Бұл ретте
ойылатын қарықтың тереңдігі қырғы дискінің диаметрімен, ал ені – пішінмен
және пышақтардың өлшемімен анықталады.

Мұндай кескіштердің негізгі кемшіліктері- олар бекітілген ені бар
қарықтарды кеседі және қарықтың мөлшерін өзгерткенде қырғы дискілерді
ауыстыру немесе басқа типтегі және мөлшердегі пышақтарды пайдалану
қажет. Бұдан басқа, кең қарықтарды кесу үшін пышағы бар қырғы дискілер
технологиялық жұмыс режимін бұзады және процестің энергия
сыйымдылығын арттырады.

Сурет 23. Атыз кескіштің техникалық сипаты

МТЗ-82 типті трактордың жұмыс күйдегі атыз кескіші
1 2

МТЗ-82 типті трактордағы агрегаттың жұмыс күйдегі атыз кескіші

Қырғы дискіні орнату кезінде жұмыс
қалпында атыз кескіш α = 90°

Қырғы дискіні орнату кезінде жұмыс
қалпында атыз кескіш α = 80°

Атыз кескіштік жұмыс органының 2D-форматтағы жалпы түрі
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Жұмыс органының бір тіректі құрылғының орналасуы орнату
бұрышын оңай реттеуге және қарқынды бақты қою кезінде алдын ала
орнатылған шпалерлерді айналып өтуге мүмкіндік береді.

Тыңайтқыштарды дайындауға, тиеуге жəне енгізуге арналған
машиналар. Ыңғайлы механикаландырылған агрегаттармен енгізудің
технологиялық процесі оларды дайындауды, көлік құралдарына тиеуді
(ыдысқа салынған немесе үйілген күйінде), шашылған жерге тасымалдауды
және топыраққа енгізуді қамтиды.

Минералды тыңайтқыштар дайындау үшін АИР-20, УТМ-30,
органикалық тыңайтқыштар дайындау үшін - МПК-Ф-1 машиналары
қарастырылған. Тыңайтқыштарды машина жүйесіне тиеу үшін ДТ-75
тракторы негізінде К-700, ПГФП-1,25 типті трактордың базасында ПФ-3
және ПФН-3 маңдайлық тиегіштері (Сурет 24) және т.б. қосылған. Барлық
технологиялық схемалар үшін тиеу операциялары бірдей тиеу құралдарымен
жүргізіледі .

Сурет 24- ПФН-3 маңдайлық тиегіш

Тыңайтқыштарды тасымалдау үшін "КамАЗ"-55102 самосвалы
автомобильдері, "газ" автомобильдерін түрлендіру, ОЗТП-9554, ОЗТП-8572,
2ПТС-6 және т.б. трактор тіркемелері қарастырылған.

Тыңайтқыш еңгізуге қойылатын агротехникалық талаптар. Ауыл
шаруашылығы дақылдарына тыңайтқыш енгізудің: негізгі енгізу, егу үстінде
енгізу және үстеп коректендіру деп аталатын үш әдісі бар. Негізгі енгізу
әдісінде тыңайтқыш сүдігер көтерілген немесе көктемде жыртылған
жерлерге, сондай-ақ топырақты тұқым себер алдында өндеу кезеңінде
сіңіріледі. Ол үшін минералды және органикалық тыңайтқыш немесе
органикалық-минералды қоспалар топырақты өндеу алдында егістікке
біркелкі етіліп бөлінеді.

Минералды тыңайтқыш енгізу үшін өнеркәсібіміз жүк көтергіштің 4 т
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тіркемелі І-РМГ-4, жүк көтергіштігі 6 т РМС-6, жүк көтергіштігі 10 т РУМ-8,
автомобильді КСА-3 деп аталатын үйлестірілген кузовты ортадан тепкіш
себелеуіштер шығарады. Бұл машиналардың тыңайтқышты кузовтан
себелеуіш дискіге шығаратын ілгерілемелі жылдамдықты агрегаты бар
үйлестіргіш тасымалдағыш жетегі болады. Себелеуіш дискілер гидрожетек
арқылы айналады. Бұл машина конструкциясын оңайлатады. РМС-6
себелеуіші тау беткейлеріне тыңайтқыш енгізудегі қол еңбегін
механикаландырады. Сондай-ақ НРУ-0,5 аспалы, ортадан тепкіш себелеуіші
де минералды тыңайтқыш АРУП-8 автомобильді себелеуішімен және Т-150,
Т-150К, К-701 тракторына агрегатталатын РУП-8 тіркемелі себелеуішімен
енгізіледі. Қазір азотты сұйық тыңайтқышта кең қолдау тауып отыр. Ол
тыңайткышты 148 еңгізуге АБА-0,5 және ПОУ машиналары пайдаланылады.
Егу үстінде минералды тыңайтқыш енгізуге құлама сеялкалар мен
отырғызғыштар қолданылады. Тыңайтқыш тұқыммен бірге сол қатарға, ұяға
немесе әр түрлі қатарға енгізіле береді. Кейбірде тыңайтқыш енгізілетін қатар
тұқым себілетін қатардан 1,5-2 см қашықтықта да болады. Минералды
тыңайтқышты ұсақтау, араластыру және тиеу үшін нығыздалып қалған
тыңайтқышты ұсақтап, араластыратын ИСУ-4 ұсактап- араластырғыш, СЗУ-
20 араластырғыш-тиеуіш, автомобильге тіркелетін ЗСА- 40 сеялка тиеуіші
кең тараған. Самолеттерге, вертолеттерге тыңайтқыш тракторға тіркелетін
ПБ-35, ПФ-0,5 ИФ-0,75 тиеуіштерімен тиеледі. Бұл тиеуіштер сол үшін
арнайы тетіктермен жабдықталған. Мал шаруашылығының интенсивті
дамуына орай органикалық тыңайтқыш қолдану мәселесі кең қанат жаюда.
Ол РОС-3, РОУ-6 (Сурет 25), І-ПТУ, РПН-4тәрізді көң және қорда себуге
арналған тіркемелі-себелеуіштермен, РУН-15А десте салғыш-
себелеуіштермен енгізіледі.

(Сурет 25) РОУ-6 тіркемелі-себелеуіші
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Құрғақ органикалық тыңайтқыштардан баска қи садырасы және сұйык
көң түріндегі органикалық тыңайткыштар да қолданылады. Тыңайтқыштың
бұл түрін енгізу үшін жүк көтергіштігі 4,8 және 18 т тракторға тіркелетін
РЖТ-4, РЖТ-8, РЖТ-6 (Сурет 26) секілді тиеуіштер мен автомобильге
тіркелетін цистернасының сыйымдылығы 3,6 м - РЖУ-3,6 тиеуіші
шығарылады.

                                 Сурет 26- РЖТ-6 тиеуіш

Өсімдіктерді қорғауға арналған машиналар. Ауыл шаруашылығы
дақылдарының арамшөптерімен, зиянкестерімен және ауруларымен
күресудің ең тиімді әдісі химиялық болып табылады, ол өсімдіктерге немесе
топыраққа шашыраңқы сұйықтықты шашу жолымен жүзеге асырылады.

Пестицидтер енгізудің негізгі әдістері:
- себу алдындағы өңдеу алдында және вегетациялық өсімдіктер

бойынша тұтас енгізу;
- жыртылған дақылдарды себу кезінде және соңғыларын қатараралық

өңдеу кезінде жолақты енгізу.
Егістерді өңдеу мерзімі өсімдіктердің зиянкестермен және аурулармен

ластану және зақымдану дәрежесіне байланысты. Ол әр өрісте бір-екі күннен
аспауы керек.

Пестицидтерді енгізу негізінен жер үсті құралдарымен жүзеге
асырылады. Пестицидтерді енгізудің жердегі құралдарына құрылымы
бойынша әртүрлі аэрозольдік генераторлар мен бүріккіштер жатады.

Аэрозольды генераторлар пестицидтерді бөлу үшін пайдаланылатын
жұмыс затының ережесі бойынша екі түрге бөлінеді.

Бірінші топқа конструкциясы бойынша әртүрлі аэрозольдық
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генераторлар жатады, онда пестицидтерді тарату үшін жоғары қысымды
Сығылған ауа пайдаланылады. Мұндай аэрозольды генераторлардың
трактордың қозғалтқышынан немесе базалық автомобиль шанағында
орнатылған жеке қозғалтқышынан жетегі бар компрессоры болады.

Екінші топқа конструкциясы бойынша әртүрлі аэрозольдық
генераторлар жатады, онда пестицидтерді тарату үшін реактивті авиациялық
қозғалтқыш камерасында отынның жануынан пайда болатын газ ағыны
пайдаланылады.

Сығылған ауа негізінде жұмыс істейтін ГАРД аэрозольдық
генераторларын Уфа қаласында (Ресей Федерациясы), "Виза" ЖШС, "ГАРД-
М" ЖШҚ және т.б. шығарады. ГДУ-400 үлгісіндегі авиациялық
қозғалтқыштар негізіндегі аэрозольдік генераторлар Омбы қаласында
"Авиамотор" (Ресей) өндіреді.

ГАРД және ГДУ-400 аэрозольдік генераторымен өңделетін жолақтың
ені 800-ден 1000 м-ге дейін құрайды, сондықтан оларды пайдалану кезінде
елді мекендерден, орман алқаптарынан және ағаш отырғызылған алқаптарда
қолдану керек.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын бүрку үшін пайдаланылатын
техникалық құралдардың ішінде ең көп қолдануға өзі жүретін, тіркеме,
аспалы, жөнге келтірілетін аз алынатын бүріккіштердің 75-тен 300 л/га дейін
және өнімділігі 20-40 га/сағ.

Сілтілі тозаңдатқыштармен жабдықталған штангалы аз алынатын
бүріккіштер 50-ден 750 мкм-ге дейін тамшылар спектрін қамтамасыз етеді.
Бұл ретте 50% - ға дейін өсімдіктердің жапырақтары мен сабақтарына
шөгетін және жабысатын оңтайлы өлшемдегі (150-400) мкм тамшылары
құрайды.

Роторлы тозаңдатқыштар 150-ден 400 мкм-ге дейін тамшы спектрімен
жұмыс сұйықтығының оңтайлы тозаңдауын қамтамасыз етеді. "Радуга"
маркасымен Роторлық бүріккіштерді Ресейдің Челябинск облысы Миассе
қаласында "ИнтерАГРОмаш" ЖШҚ шығарады. Сонымен қатар, зауыт 18
және 18 ені бар ОРЭН-21 бүріккіштерін шығарады...21 МТЗ типті трактормен
агрегатталатын "Радуга" роторлы бүріккіштермен жарақталған. Тіркеме
бүріккіштерде көлемі 2000 литр пластмасса сыйымдылығы орнатылады,
бүйір қанаттарын көтеру және бұру үшін гидрожетек қолданылады.

ОРЭА-18, орэа-21, орэа-24 және ОРЭА-30 өздігінен жүретін
бүріккіштері ГАЗ-66 автомобилінің шассиінде құрастырылады, сондай-ақ
"Радуга"роторлы бүріккіштерімен жабдықталған. Өздігінен жүретін
бүріккіштер сыйымдылығы 2000 л пластмасса бөшкемен, көтеру және
қанаттардың бұрылу гидрожетегімен, штангалық аспамен және қанаттардың
тербелу амортизациясымен жабдықталған.

Алыс шетел фирмаларының штангалы бүріккіштері пестицидтерді
енгізу нормаларын қолмен және автоматты реттеу жүйелерімен, сондай-ақ
ғаламдық навигация және жағдайды анықтау жүйесімен жабдықталған, бұл
қосымша сигналдық жұмысшыларды тартпай жұмыс істеуге мүмкіндік
береді.
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Ресей өндірісінің бүріккіштерінде пестицидтерді енгізу және
спутниктік навигация нормаларын автоматты күйге келтіру жүйесі
"Иртышанка" штангалы бүріккіштерінде орнатылған.

Машиналардың бұл тобына тұқымдарды дәрілейтін машиналар да
кіреді.

Шөп дайындауға жəне сабанды жинауға арналған машиналар.
Шалғылар өсімдіктерді шабуға, сондай-ақ оларды жаюға және шалғыжол мен
дестелер салуға арналған. Шалғылар агрегаттау тәсілі бойынша (аспалы,
тіркеме және өздігінен жүретін) және жұмыс органдарының типі бойынша
жіктеледі (сегментті-саусақты кесу аппараттары бар тіреуіш кесу шалғылары
және ротациялық бөгетсіз кесу) .

КС-2,1; КС-ф-2,1 б; КНМ-1,6; КМТ-2,1; КМТ-1,5 аспалы бір деңгейлі
шалғылар трактордың аспасына қосылады және сегментті-саусақты кесу
аппаратымен жабдықталған.

КРН-2,1 А, КДН-210, КПП-3.1, "Диско 2650...8700" ротациялық
шалғылары жоғары жылдамдықтағы жұмыс кезінде жоғары деңгейлі және
жартылай шөпті шабуға арналған. Шалғылар пышағы бар айналмалармен
жабдықталған. Шөптер мен сүрлем дақылдарын жинау үшін бір мезгілде
ұсақтаумен КИП-1,5 және КИН-ф-15000 "Полесье" ротациялық үгінділері
қызмет етеді. Олар 1,4 КН класты трактормен біріктіріледі.

Өзінің құрамында:қалбағай, кескіш аппарат, бұратасығыш және жаншу
біліктері бар.

Өздігінен жүретін Е-280 және КСК-100А, Дон-680, Джон-Дир
комбайндары 6050, Сlaas "Ягуар 900...830" сериясындағы шөп, жүгері және
басқа да сүрлем дақылдарын шабуға немесе іріктеуге арналған. Комбайн
өздігінен жүретін ұсақтағыштан және жұмыс органдарынан тұрады (шөп
жинауға арналған дестелегіш, жүгері жинауға арналған дестелегіш, жинаушы
және т.б.).

Өздігінен жүретін ұсақтағыш- бұл ұсақтағыш пен сүрлем өткізгіші бар
өздігінен қозғалатын энергетикалық құрал. Ондай кесу аппараты өсімдіктерді
кеседі. Қалбағай бұратасығышқа массаны береді. Бұратасығыш массаны
тарылтады және ұсақтағыш аппараттың қоректендіргіш біліктеріне
бағыттайды, олар оны престейді және пышағы бар ұсақтағыш барабанға
береді. Барабанның пышақтары кесілетін бөренемен өзара іс-қимыл жасай
отырып, өсімдіктерді ұсақтайды және оларға үдетеді, нәтижесінде масса
силос өткізгішпен қозғалады және көлік құралының шанағына түседі.
Жүгеріні жинау үшін қазіргі заманғы комбайндар Бұлақты немесе
ротациялық типтегі арнайы орауыштармен, сондай-ақ жүгері дәндерін толық
ұнтақтауға арналған "Корн-крекер" арнайы құрылғысымен жабдықталған.

"Полесье-700", "Полесье-200" жем-шөп жинау кешендері, адаптерлер
жиынтығымен КПК-3000 жартылай салмақты жем-шөп жинау комбайны
(шөпке арналған дестелегіш, жүгеріге арналған айналмалы дестелегіш,
сұрыптаушы) "Полесье-250" әмбебап энергетикалық құралымен
агрегатталады.

Комбайнның қозғалысы кезінде бөлгіштер мен барабандар
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біліктері бар.
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тарылтады және ұсақтағыш аппараттың қоректендіргіш біліктеріне
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соқтырады.

Сусымалы пішен. Сусымалы пішенді дайындаудың технологиялық
процесі былайша жүргізіледі: шөпті ору, жаныштау, аударып-қопсыту,
дестелерге тырмалау, шөмелеу, тасымал көлігіне тиеу, тасымалдау және
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орындалмаған жағдайда пішен көгеруі мүмкін. Престелген пішеннің
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тығыздығы оның ылғалдылығына байланысты болады. 20–22%
ылғалдылыққа дейін кептірілген пішенді 180–200 кг/м3 тығыздықпен, ал
ылғалдылығы 30–35% пішенді 100–130 кг/м3 тығыздықпен престейді. Бұл
жағдайда тайланған пішен екпіндете желдетумен кептірілуі тиіс. Престелген
пішен дайындау технологиясының сусымалы пішен дайындау
технологиясынан бірқатар артықшылықтары бар. Престелген пішен дайындау
кезінде механикалық шығындар 2...2,5 есе азаяды. Престелген пішенде
қоректік заттар, витаминдер және дәмдік қасиеттері жақсы сақталады.
Престелген пішен сақтау кезінде аз көлем алады, оны тасымалдау үшін
шығындар аз жұмсалады.

Ұсақталған пішен. Ұсақталған пішенді дайындау технологиясы
сусымалы пішен дайындау технологиясына ұқсас. Дестелердегі 35–40 %
дегдіген шөпті 8–15 см бөліктерге ұсақтап, тасымал көлігіне тиейді де, пішен
қоймаларына жеткізген соң екпіндете желдетіп қосымша кептіреді.
Ұсақталған массаның сақтауға жайғастырғандағы тығыздығы 100–120 кг/м3
болады, бұл сусымалы пішенді сақтауға қарағанда қойманың көлемін 1,5–2
есе қысқартуға септігін тигізеді. Бұл технология пішенді даярлау, сақтауға
жайғастыру және малға тарату процестерін толық механикаландыруды
қамтамасыз етеді.

Бидай жинайтын машиналар түрі жəне комбайндар. Астық өндіруді
үнемі көбейтіп, арттыра берудің біздің еліміз үшін аса зор маңызы бар.
Астықты неғұрлым мол өндірсек, солғұрлым мал шаруашылығы және ауыл
шаруашылығының басқа да салалары жақсы өркендейді, жалпы халықтың әл-
ауқаты шапшаң көтеріледі. Астық шаруашылығындағы ең жауапты науқан
оны жинап алу. Жинауды уақытында және жылдам жүргізсе (10—12 күн
ішінде), онда өнімді түгелдей жинап алуға мүмкіндік болады. Кеш қалған
жағдайда көп ысырап болуы сөзсіз. Комбайндардың дестелеуіш астықорғыш
пен жинауыштардың және басқа да механикаландыру жабдықтарының
көмегімен астық өнімін толық және тез жинап алуға болады. Бұл көп жылдық
тәжірибеде дәлелденген.

Комбайнмен егін жинауға қойылатын агротехникалық талаптар.
Тікелей комбайнмен жинау. Егінді комбайнмен тікелей жинау жұмысын егін
масағыный, 90%-ті толық пісіп жетілген кезде, ал дәннің дымқылдығы 14—
17% аралығына жеткенде бастайды. Егінді оруды 15 см шамасында төмен алу
керек, ал аласа және жатып қалған егінді 10 сантиметрден асырмай орған
жөн. Егер орылатын дақыл арасында екпе шөп болса, онда қырқу биіктігі 20
см болуы мүмкін. Комбайн егістікпен астықорғыш жал қалдырмайтындай
етіп жүргізілуге тиіс. Ысырапты барынша азайту үшін астықорғыш пен
бастырманың жұмыс органдарын жақсы тығыздап реттеу керек. Сабан
шөмелесін дұрыс қатарлап, загонның қысқа жағына параллель етіп салу
керек. Жинау біткеннен кейін загонды сабаннан тазартқан жөн.

Ал, ең бірінші бір қалыпты піспейтін дақылдарды (сұлы, тары және т.
б.) төгіліп, жапырылуға бейім және арам-шөп басқан дақылдарды жинауды
бөлектеп жинау деп атайды. Бөлектеп жинауды дәнде құрғақ заттар жиналып
болған және қамырланып піскен кезеңінде бастайды. Мысалы, күздік
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бастырманың жұмыс органдарын жақсы тығыздап реттеу керек. Сабан
шөмелесін дұрыс қатарлап, загонның қысқа жағына параллель етіп салу
керек. Жинау біткеннен кейін загонды сабаннан тазартқан жөн.

Ал, ең бірінші бір қалыпты піспейтін дақылдарды (сұлы, тары және т.
б.) төгіліп, жапырылуға бейім және арам-шөп басқан дақылдарды жинауды
бөлектеп жинау деп атайды. Бөлектеп жинауды дәнде құрғақ заттар жиналып
болған және қамырланып піскен кезеңінде бастайды. Мысалы, күздік

бидайды қамырланып пісу кезінің бірінші жартысында дәннің ылғалдығы 30-
40 %-ке жеткен кезде жинайды. Жаздық бидайды қамырланып пісу кезеңінің
орта шенінде жинайды. Егіннің қамырланып піскендігін төмендегі белгілері
арқылы анықтайды: масақ сары немесе қоңырқай түске енеді; дән
серпімділігін жоғалтады; дән құрамындағы зат сыққанда қабығынан әрең
шығады және балауыз тәрізді домаланып, оңай иленеді. Бөлектеп жинауға
әсіресе төмендегідей көрсеткіштері бар егістіктер қолайлы: сабақтарының
орташа биіктігі 60 сантиметрден төмен емес, бір шаршы метрдегі
сабақтарының саны 250—300-ден кем емес егістіктер. Егер егін бітік емес
және аласа болса дестелер нашар болып шығады. Бөлектеп жинау кезінде,
үстінде жатқан дестелерді жел қағып дегдуі үшін аңыздағы сабақ биігірек
етіліп (15—25 см) қалдырылады. Дестелердің ені мен қалыңдығы бір
қалыпты болуға тиісті. Олардың ең ыңғайлы қалыңдығы 20—25 см.
Ылғалдығы жоғары аудандарда дестені жұқа етіп салады. Дестедегі масақтар
жатканың жүретін бағытына параллель немесе оған аздап бұрыш жасап (10—
30°) орналасуға тиіс. Бұл жағдайда масақтар үстіңгі жағында болады. Жақсы
түскен десте жинауышқа масақ жағымен тұтас лента сияқты түсіп отырады.
Дестелерді жинауды дәл уақытында бастаудың маңызы зор.

Егінді жинағаннан кейін бидай өңдеуге арналған машиналар. Жиналған
өнімнің астығында негізгі дақылдың дәнінен басқа әдетте арамшөптердің
тұқымы, дәнсіз масақтар, сабан үзінділері. топан, басқа да мәдени
өсімдіктердің тұқымы, жармаланған дән болады. Сорттау кезінде дәнді
мақсатына: себуге, ұн тартуға, жармаға түюге арналуына қарай белгілі
сорттарға бөлу қажет. Еліміздің өнеркәсібі шаруашылықтарда сағатына 5, 10,
20, 30, 40 т дән тазартатын немесе тазартып-кептіретін тұрақты пункт-агрегат
салуға арналған машиналар мен жабдықтар комплексін шығарады. Дән
тазартатын ЗАВ-20А, АЗС-ЗОМ және ЗАВ-40 агрегаттары, дән тазартып-
кептіретін КЗС-10Ш, КЗС-20Б және КЗС- 40 комплекстері ең көп тарағаң.
Аталған пункттер комбайндардан келіп түсетін астық үймелерін тасқынды
әдіспен тазартуға да, азық-түлік астығы мен тұқымдық матералды екінші рет
тазартуға да арналған. Комбайндардан келіп түсетін қырмандағы астық
үймесін өздігінен қозғалатын ВП-20А үйме тазалауышпен тазартады, оның
өнімділігі 20 т/сағ. Себуге және азық-түлік мақсаттарына қалдырылатын
астықты екінші рет тазалап, сорттау үшін өздігінен қозғалатын СМ-4 тұқым
тазалауыш машинасы пайдаланылады, оның өнімділігі 4 т/сағ. Дәнді тасымал
құралдарына тиейді, оны қырманда аударыстырады, ЗЛС-100 және ЗМ-60 дән
тиегіштерімен астықты үйеді, олардың өнімділігі 100 және 60 т/саг. Астық
кептіру үшін өнеркәсіп астық кептіргіштердің екі типін: шахталы СЗШ-8,0
СЗШ-16Р және барабанды тұрақты СЗСБ-4,0, СЗСБ-8,0, жылжымалы СЗПБ-
2,5 кептіргіштерін жасап шығарады. Кептіргіштер маркалырындағы цифрлар
азық-түлік астығын, астықтың, бидайдың дымқылдылығын 20%-тен 14%-ке
дейін төмендетіп кептіру кезіндегі 1 сағат таза жұмыстың өнімділігін
білдіреді. Дәнді және бұршақ дәнді дақылдардың тұқымын уақытша сақтау
және оны суық немесе электрокалориферде жылытылған ауамен сапалы етіп
кептіруде ауыл шаруашылығында желдетілетін БВ-12,5 және БВ-25
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бункерлері пайдаланылады. Маркалардағы цифрлар бункерге қанша бидай
дәні сиятынын білдіреді (тоннамен).

Бидай тазалау машиналарына қойылатын агротехникалық талаптар.
Жинап алынған үймені тазартуға қойылатын агротехникалық талаптар дән
дақылына, оның кейін қандай мақсатқа пайдаланылатынына байланысты.
Дәнді тұқымға әзірлегенде оның тазалығы 98—99%, көктеп шығуы 90—95%,
жарылған немесе үгілген дәннің мөлшері 0,5—1 %, дәннің ылғалдылығы қай
ауданға жататынына қарай 14—17% болуға тиіс. Азық-түлік астығын
әзірлеуге шөп-шалам мөлшері бидай мен қара бидай үшін 5%-тен, күріш үшін
10%-тен, басқа дәнді дақылдар үшін 8%-тен көп болмауы керек. Дәннің
ылғалдылығы 16—19%-тен аспауы тиіс.

Ауыл шаруашылығы машиналарының ақауларын анықтау жəне
талдау. Ақаулар келесі санаттар бойынша жіктеледі: - пайда болу сипаты
мен болжау мүмкіндігі (біртіндеп, кездейсоқ); - пайда болу себебі; - басқа
элементтердің ақауларымен байланысы; - салдары; - жою әдістері; - пайда
болудың (атқарымның) жиілігі; - жоюдың еңбек сыйымдылығы; - жұмыс
уақытын жоғалтуына ықпалы.

Пайда болу сипаты (заңдылығы) және болжаулау мүмкіншілігі
бойынша біртіндеп (техникалық күйдің өзгеруінің біркелкі) және кездейсоқ
(техникалық күйдің көрсеткішінің секірмелі өзгерісі) ақауларын бөледі.
Біртіндеп ақаулар көбінесе тоздырудың салдарынан объектінің техникалық
күйінің көрсеткіштерінің бірқалыпты өзгеруінің нәтижесінде пайда болады.
Бұйымның бастапқы ақаусыз күйінен біртіндеп аралық күйлердің бірқатары
арқылы ақаулы күйге ауысуы тән. Біртіндеп ақау машинаның бір немесе
бірнеше белгіленген параметрлердің біртіндеп өзгеруімен сипатталады.
Мысалы, поршеньдік сақиналардың және цилиндрдің гильзаларының
тозуының себебінен қозғалтқыш қуаттылығының біртіндеп түсуі. Рессор
табақтарындағы металдың ескіруі және олардың иілгіштігінің жоғалуы
себебінен бүгілу мөлшерінің азаюы жатады. Кездейсоқ ақау жүктемелерді
асыруының және автомобиль элементтерінің сапасыз күйінің салдарынан
машинаның жұмыс істеу қабілетін анықтайтын бір немесе бірнеше
белгіленген параметрлердің өзгерістерімен сипатталады. Осындай ақауларға
құрылымдық (мысалы, рәзеңке) материалдардың үзілулерін және металл
бұйымдарының сынып қалуларын жатқызады. Пайда болу себебіне
байланысты ақауларды құрылымның жетілмегендігінің салдарынан пайда
болатын құрылымдық; бұйымды жасауының немесе жөндеуінің
технологиялық процесінің бұзылуының немесе жетілмегендігінің салдарынан
пайда болатын өндірістік, қолданыстағы ережелерді бұзуымен туындаған
қолданыстық (мысалы, машинаның шамадан тыс жүктеуімен, техникалық
қызмет көрсетуді уақытылы емес өткізуімен және т.с.с.) болып бөлінеді.
Пайда болудың (атқарымның) жиілігі бойынша қазіргі автомобильдер үшін
шағын (автомобильдің түрі, маркасы және моделіне байланысты 3...4 мың
км), орташа (16 мың км дейін) және үлкен (16 мың км астам) атқарымы бар
ақауларды бөледі. Ақаулардың арасындағы атқарымдар қолданудың басынан
бастап машинаның жүріп өткен жолы ұлғайғанда айтарлықтай азаяды.
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бункерлері пайдаланылады. Маркалардағы цифрлар бункерге қанша бидай
дәні сиятынын білдіреді (тоннамен).

Бидай тазалау машиналарына қойылатын агротехникалық талаптар.
Жинап алынған үймені тазартуға қойылатын агротехникалық талаптар дән
дақылына, оның кейін қандай мақсатқа пайдаланылатынына байланысты.
Дәнді тұқымға әзірлегенде оның тазалығы 98—99%, көктеп шығуы 90—95%,
жарылған немесе үгілген дәннің мөлшері 0,5—1 %, дәннің ылғалдылығы қай
ауданға жататынына қарай 14—17% болуға тиіс. Азық-түлік астығын
әзірлеуге шөп-шалам мөлшері бидай мен қара бидай үшін 5%-тен, күріш үшін
10%-тен, басқа дәнді дақылдар үшін 8%-тен көп болмауы керек. Дәннің
ылғалдылығы 16—19%-тен аспауы тиіс.

Ауыл шаруашылығы машиналарының ақауларын анықтау жəне
талдау. Ақаулар келесі санаттар бойынша жіктеледі: - пайда болу сипаты
мен болжау мүмкіндігі (біртіндеп, кездейсоқ); - пайда болу себебі; - басқа
элементтердің ақауларымен байланысы; - салдары; - жою әдістері; - пайда
болудың (атқарымның) жиілігі; - жоюдың еңбек сыйымдылығы; - жұмыс
уақытын жоғалтуына ықпалы.

Пайда болу сипаты (заңдылығы) және болжаулау мүмкіншілігі
бойынша біртіндеп (техникалық күйдің өзгеруінің біркелкі) және кездейсоқ
(техникалық күйдің көрсеткішінің секірмелі өзгерісі) ақауларын бөледі.
Біртіндеп ақаулар көбінесе тоздырудың салдарынан объектінің техникалық
күйінің көрсеткіштерінің бірқалыпты өзгеруінің нәтижесінде пайда болады.
Бұйымның бастапқы ақаусыз күйінен біртіндеп аралық күйлердің бірқатары
арқылы ақаулы күйге ауысуы тән. Біртіндеп ақау машинаның бір немесе
бірнеше белгіленген параметрлердің біртіндеп өзгеруімен сипатталады.
Мысалы, поршеньдік сақиналардың және цилиндрдің гильзаларының
тозуының себебінен қозғалтқыш қуаттылығының біртіндеп түсуі. Рессор
табақтарындағы металдың ескіруі және олардың иілгіштігінің жоғалуы
себебінен бүгілу мөлшерінің азаюы жатады. Кездейсоқ ақау жүктемелерді
асыруының және автомобиль элементтерінің сапасыз күйінің салдарынан
машинаның жұмыс істеу қабілетін анықтайтын бір немесе бірнеше
белгіленген параметрлердің өзгерістерімен сипатталады. Осындай ақауларға
құрылымдық (мысалы, рәзеңке) материалдардың үзілулерін және металл
бұйымдарының сынып қалуларын жатқызады. Пайда болу себебіне
байланысты ақауларды құрылымның жетілмегендігінің салдарынан пайда
болатын құрылымдық; бұйымды жасауының немесе жөндеуінің
технологиялық процесінің бұзылуының немесе жетілмегендігінің салдарынан
пайда болатын өндірістік, қолданыстағы ережелерді бұзуымен туындаған
қолданыстық (мысалы, машинаның шамадан тыс жүктеуімен, техникалық
қызмет көрсетуді уақытылы емес өткізуімен және т.с.с.) болып бөлінеді.
Пайда болудың (атқарымның) жиілігі бойынша қазіргі автомобильдер үшін
шағын (автомобильдің түрі, маркасы және моделіне байланысты 3...4 мың
км), орташа (16 мың км дейін) және үлкен (16 мың км астам) атқарымы бар
ақауларды бөледі. Ақаулардың арасындағы атқарымдар қолданудың басынан
бастап машинаның жүріп өткен жолы ұлғайғанда айтарлықтай азаяды.

Жоюдың еңбек сыйымдылығы бойынша ақауларды автомобильді қалпына
келтіруінің шағын (2 адам-сағ дейін), орташа (2...4 адам-сағ) және 180 үлкен
(4 адам-сағ астам) еңбек сыйымдылығын қажет ететіндерге бөледі. Жұмыс
уақытын жоғалтуына ықпалы бойынша ақауларды жұмыс уақытын
жоғалтпай, яғни ТҚК немесе жұмыс емес (ауысым арасындағы) уақыт
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3.2 Ауыл шаруашылығындағы өндірістік процесстерді
механикаландыру және электрлендіру

"Өндірісті автоматтандыру" термині адамды жұмыстан толық немесе
ішінара босату үшін автоматты, сондай-ақ автоматтандырылған
құрылғыларды қолдануды білдіреді және операторға тек бақылау
функциясын жүктейді. Автоматтандырылған өндіріс келесі бөліктерден
тұрады: энергияны, материалдарды немесе ақпаратты алу, беру, өңдеу және,
әрине, пайдалану кезіндегі бақылау. [21]

Ауыл шаруашылығындағы механикаландыру және автоматтандыру
еңбек өнімділігін бірнеше есе арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жаңа
технологиялар ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру деңгейінің едәуір
артуына, оның сапасы деңгейінің тез өсуіне ықпал етеді. Мұндай процестер
осы салада индустриялық технологияларды қолданумен, сондай-ақ жоспарлау
мен басқаруды жетілдірумен тікелей байланысты.

Бүгінгі таңда көптеген мал шаруашылығы кешендері сиырларды
сауудың және сүтті алғашқы өңдеудің автоматтандырылған желілерімен
жабдықталған, сонымен қатар пісіру жүйелері, сондай-ақ жануарларға жем
тарату желілері жиі сатып алынады. Жануарлар орналасқан үй-жайларда
автоматика үй-жайлардың климатын, жылыту және сумен жабдықтау
жүйелерін бақылайды.

Автоматикасы бар астық және көкөніс қоймаларына орналастырылған
желдету жүйелері оны сақтау кезінде дайын өнімнің жоғалуын едәуір
азайтуға мүмкіндік береді. Жылыжайларда жасанды климатты сақтау жыл
бойы өте қатал климаты бар жерлерде де көкөніс өсіруді бастауға мүмкіндік
береді. Автоматтандырылған жүйені реттейтін желдету және температура
режимі ауаның қажетті тазалығына қол жеткізуге мүмкіндік береді, сонымен
қатар жүйе оңтайлы жарық режимін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Ауыл шаруашылығының сәтті дамуы үшін электр энергиясын үнемі
беру үлкен маңызға ие. Егер электр беру желілері тым алыс болса, мұндай
аудандарды электр энергиясымен қамтамасыз ету қажеттілігі дизель немесе
су электр станцияларына жүктеледі.

Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығын өнеркәсіптік процестерді
автоматтандыру жүйесін қолданбай елестету мүмкін емес. Салаға үнемі
енгізілетін электрондық инновациялар өндірістік қуаттылықты ғана емес,
сонымен қатар өнімді өткізу көлемін де айтарлықтай арттыруға мүмкіндік
береді. Өз кезегінде, бұл компания алатын пайдаға айтарлықтай әсер етеді.
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Фермер тап болуы мүмкін негізгі проблема – ауыл шаруашылығы
объектілерін үздіксіз энергиямен үздіксіз қамтамасыз ету қажеттілігі.
Қарапайым мысал ретінде құс фабрикаларында орналасқан инкубаторларды
ұсынамыз. Инкубаторда жылу құрылғыларын, сондай-ақ қыздыру шамдарын
пайдалану арқылы тұрақты температурасы бар микроклимат пайда болады.
Өз кезегінде, арнайы айналмалы құрылғы жұмыртқаларды біркелкі жылыту
үшін айналдырады.

Егер жабдық әрекетін тоқтатса, кәсіпорын үлкен шығынға батады. Бұл
жағдайда баламалы энергия көздерін, мысалы, қарапайым генераторларды
қолдануға болады. Тәжірибе көрсеткендей, генераторды сатып алу ақталады-
өйткені пайда жоғалту қаупі өте үлкен.

Егістіктерде, сондай – ақ жылыжайларда суару үшін пайдаланылатын
ірі автоматтандырылған жүйелерді энергиямен қамтамасыз етуді есептеу
үшін пайдаланылатын өндірістік қуаттарды міндетті түрде ескеру қажет.
Мұндай жүйелер үшін ықшамдалған "үй" генераторларын қолдану тиімсіз
және практикалық емес.

Дизель генераторларының құны бензин баламаларымен салыстырғанда
әлдеқайда жоғары екендігі белгілі. Сонымен қатар, өндірілген энергия
мөлшерінен алынған қайтарым әлдеқайда жоғары екенін ұмытпау керек.
Дизель отынының бағасы бензиннің құнынан шамамен 1,5 есе төмен-іс
жүзінде бұл бензин мен дизель генераторларының құнындағы
айырмашылықты толығымен жабады. Сонымен, автоматтандырылған
ауылшаруашылық нысандарын ұзақ уақыт өшірген кезде, бұл шынымен
алмастырылмайтын құралға айналатын дизель генераторлары.

Электр энергиясын беруде қысқа мерзімді іркілістер байқалған
жағдайда ғана бензинмен жұмыс істейтін генераторларды сатып алу
ұсынылады. Бензин генераторының құны негізінен қуат элементтерінің
сапасынан, тұтану жүйесінің бағасынан, кіріктірілген қозғалтқыштың
қуатынан, түрлендіру мен қорғанудан қалыптасады.

Генератор- ауыл шаруашылығы бизнесінің апатсыз және үздіксіз
жұмысының кепілі.

Бүгінгі таңда саланы автоматтандыру тек ғылыми ғана емес, сонымен
бірге техникалық прогрестің жаңа бағыттарының пайда болуы мен одан әрі
дамуына арналған технологиялық негіз жасайды. Осының салдарынан
техникалық жарақтандырудың өте жылдам өсуі, сондай-ақ
микропроцессорлық базаның табысты дамуы (егер топоға бағдарланған
технологиялар пайдаланылса), сондай-ақ жаңа радионавигациялық жүйелер
автоматтандырудың табысты дамуы үшін маңызды алғышарттар жасайды.

Егер ауыл шаруашылығы саласындағы барлық негізгі процестерді
механикаландырудың әлемдік деңгейі 100 пайызға жақындағанын ескерсек,
ауыл шаруашылығы техникасының одан әрі дамуы ақпараттандыру,
автоматтандыру әдістерін неғұрлым қарқынды қолданумен, сондай-ақ
робототехникалық кешендерді пайдаланумен сипатталады.

Алайда, жоғары сапалы өнім алуға деген ұмтылыспен бірге қарқынды
технологиялық процестерді енгізу адамның жеке физиологиялық
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мүмкіндіктерімен шектелуі мүмкін. Осы себепті, ең алдымен, процестерді
автоматты басқаруға негізделген нақты технологиялар өте танымал. Ол үшін
өсімдік шаруашылығында техникалық құралдар белсенді қолданылады. Бұл
жабдықты навигациялық және спутниктік жүйелер негізінде өрістерде дәл
орналастыруға мүмкіндік береді.

Соңғы бірнеше онжылдықта ауыл шаруашылығын автоматтандыру
техника мен ғылымның дербес саласына айналды, ол теорияны, құрылыс
принциптерін, сондай-ақ адамның минималды қатысуымен ауыл
шаруашылығы саласында автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдану
әдістерін қамтиды.

Автоматтандыруды дамытудың осы кезеңіндегі басты ерекшелік –
техниканың биологиялық объектілермен, тұрақсыз параметрлермен (уақыт
өте келе) - жануарлармен, өсімдіктермен және топырақпен ажырамас
байланысы; техника мен биологиялық объектілердің байланысын адам-
машина жүйесі ретінде қарастыру өте маңызды: технологиялық процестер
мен техниканың алуан түрлілігі; көптеген нысандардың реттелетін және
бақыланатын параметрлерінің жылыжайларда немесе қоймаларда кездейсоқ
жағымсыз әсерлерінің таралуы; үлкен аумаққа техниканы тарату (жөндеу
базасының қашықтығы өте үлкен және қызмет көрсету персоналының
біліктілігі төмен).

Ауыл шаруашылығының заманауи өндірістік процестері техникалық
жағынан күрделі басқару объектілеріне жатады- әдетте, бұл көптеген
басқарылатын, сондай-ақ бақыланатын параметрлер мен осындай
процестердің тиімділігіне әсер ететін бұзылулардың әсерімен сипатталады.
Механизаторлар оларға уақтылы жауап бере алмайды.

Тәжірибе көрсеткендей, ауыл шаруашылығындағы техника мен
технологиялық процестерді қолмен басқару тиімді емес. Материалды-
техникалық агрегатты тиімді пайдалану үшін тракторшы: - агрегаттың
қозғалыс бағытын; - трактор қозғалтқышын; тарту қуатын өзгертуді; -
қозғалыс қауіпсіздігін; - технологиялық операциялардың сапалы орындалуын
басқаруы керек. Тиісінше, жұмыс жылдамдығы жоғарылаған сайын, MTA
түсіру енінің ұлғаюы және басқарудың күрделілігі артады – нәтижесінде
оператор бір уақытта бірнеше есе көп ақпаратты өңдеуі керек. Басқару
органдарын жиі пайдалану тез шаршауға әкеледі- нәтижесінде оператор
рульде болған кезде шешім қабылдауға кешігуі мүмкін және жұмыстың
тиімділігі (сапасымен бірге) айтарлықтай төмендейді.

Мал фермаларының түрлері жəне өндіріс процестері. Мал
шаруашылығы фермасы - мал өсіруге және мал шаруашылығы өнімдерін
өндіруге арналған мамандандырылған ауыл шаруашылығы кәсіпорны.

Мал шаруашылығы фермасы қоғамдық мал шаруашылығын
ұйымдастырудың негізгі нысаны болып табылады.

Жануарлар мен құстардың түріне байланысты фермалардың мынадай
түрлері болады:
1. Ірі қара мал фермалары.
2. Шошқа фермалары.



200

3. Қой фермалары.
4. Құс фермалары.
5. Аң фермалары.
6. Жылқы фермалар.

Өнім өндіру бағыты бойынша ферма үш санатқа бөлінеді:
1. Асыл тұқымды малдар- мал мен құстың жаңа тұқымдарын шығару және
қолда бар тұқымдарын жетілдіру бойынша жұмыс жүргізеді.
2. Репродуктивті- мал мен құстың құнды тұқымдарын көбейту үшін
ұйымдастырылады.
3. Тауар-мал шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін құрылатын ферма.

Өз кезегінде ірі қара малдың тауарлық фермалары (ІҚМ) сүт, ет және
ет-сүт болып бөлінеді.

Құс шаруашылығында ет және жұмыртқа өндіруге арналған фермалар
бар. Құс фермаларының жіктелуі: құстың биологиялық түрі бойынша
(тауықтар, үйректер, қаздар, күркетауықтар және т. б.); жас топтары
бойынша: инкубаторлық, бройлер және ересек құс.

Инкубаторлық балапандар мен үйректерді өсіретін мамандандырылған
кәсіпорындар инкубаторлық- құс шаруашылығы станциялары (ИПС), ал ет
және жұмыртқа өндіретін кәсіпорындар - құс фабрикалары деп аталады.

Ауыл шаруашылығы өндірісін кешенді механикаландыруға және
автоматтандыруға байланысты мәселелерді қарау кезінде мынадай
ұғымдарды нақты анықтау қажет:

1. Өндірістік процесс.
2. Технологиялық процесс.
3. Жұмыс істеу режимдері.
4.Технологиялық операция.
Өндірістік процесс деп соңғы өнім немесе материал (шошқаларды

бордақылау, бройлер өсіру, қойларды бордақылау) жасауға бағытталған
технологиялық процестердің жиынтығы (барлық технологиялық
жабдықтармен бірге) аталады. Басқаша айтқанда, өндірістік процесс- бұл мал
шаруашылығы өнімдерін өндіру. Әрбір өндірістік процесс технологиялық
деп аталатын, белгілі бір тәртіппен біріктірілетін жеке процестерден тұрады
[22].

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі технологиялық процесс деп
машиналар мен құралдардың жұмыс органдарының немесе басқа да
физикалық, химиялық немесе биологиялық агенттердің (жемдерді булау,
ұсақтау және т.б.) құрал-саймандарының әсер ету жолымен өсіру немесе
өңдеу объектісінде пайда болатын мақсатты құбылыстардың барлық
жиынтығын түсінеді.

Жұмыс істеу режимдері технологиялық процесті дайындау мен
орындауға бағытталған бірқатар іс-әрекеттерді білдіреді және 5 жұмыс
режимін ажыратады:

1. Орнату-өңдеу объектілерін және машиналарды жұмыс режимі
(берілген сапамен процестің өтуін қамтамасыз ету үшін).

2. Жұмыс-объектінің немесе материалдың машинамен өзара іс-қимылы
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3. Қой фермалары.
4. Құс фермалары.
5. Аң фермалары.
6. Жылқы фермалар.

Өнім өндіру бағыты бойынша ферма үш санатқа бөлінеді:
1. Асыл тұқымды малдар- мал мен құстың жаңа тұқымдарын шығару және
қолда бар тұқымдарын жетілдіру бойынша жұмыс жүргізеді.
2. Репродуктивті- мал мен құстың құнды тұқымдарын көбейту үшін
ұйымдастырылады.
3. Тауар-мал шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін құрылатын ферма.

Өз кезегінде ірі қара малдың тауарлық фермалары (ІҚМ) сүт, ет және
ет-сүт болып бөлінеді.

Құс шаруашылығында ет және жұмыртқа өндіруге арналған фермалар
бар. Құс фермаларының жіктелуі: құстың биологиялық түрі бойынша
(тауықтар, үйректер, қаздар, күркетауықтар және т. б.); жас топтары
бойынша: инкубаторлық, бройлер және ересек құс.

Инкубаторлық балапандар мен үйректерді өсіретін мамандандырылған
кәсіпорындар инкубаторлық- құс шаруашылығы станциялары (ИПС), ал ет
және жұмыртқа өндіретін кәсіпорындар - құс фабрикалары деп аталады.

Ауыл шаруашылығы өндірісін кешенді механикаландыруға және
автоматтандыруға байланысты мәселелерді қарау кезінде мынадай
ұғымдарды нақты анықтау қажет:

1. Өндірістік процесс.
2. Технологиялық процесс.
3. Жұмыс істеу режимдері.
4.Технологиялық операция.
Өндірістік процесс деп соңғы өнім немесе материал (шошқаларды

бордақылау, бройлер өсіру, қойларды бордақылау) жасауға бағытталған
технологиялық процестердің жиынтығы (барлық технологиялық
жабдықтармен бірге) аталады. Басқаша айтқанда, өндірістік процесс- бұл мал
шаруашылығы өнімдерін өндіру. Әрбір өндірістік процесс технологиялық
деп аталатын, белгілі бір тәртіппен біріктірілетін жеке процестерден тұрады
[22].

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі технологиялық процесс деп
машиналар мен құралдардың жұмыс органдарының немесе басқа да
физикалық, химиялық немесе биологиялық агенттердің (жемдерді булау,
ұсақтау және т.б.) құрал-саймандарының әсер ету жолымен өсіру немесе
өңдеу объектісінде пайда болатын мақсатты құбылыстардың барлық
жиынтығын түсінеді.

Жұмыс істеу режимдері технологиялық процесті дайындау мен
орындауға бағытталған бірқатар іс-әрекеттерді білдіреді және 5 жұмыс
режимін ажыратады:

1. Орнату-өңдеу объектілерін және машиналарды жұмыс режимі
(берілген сапамен процестің өтуін қамтамасыз ету үшін).

2. Жұмыс-объектінің немесе материалдың машинамен өзара іс-қимылы

немесе жұмыс ортасы.
3. Биологиялық- өсімдік немесе мал шаруашылығы өнімдерінің табиғи

жиналу процесімен байланысты ерекше ауылшаруашылық режимі.
4. Көліктік  - машиналарды, жануарларды немесе материалды

ауыстыру.
5. Қызмет көрсету режимі- машиналарға техникалық күтім,

жануарларға күтім және т. б.
Режим технологиялық операциялардан тұрады. Технологиялық

операция- функционалдау режимінің қалыпты өтуіне ықпал ететін бірқатар
ұйымдастырушылық және технологиялық әрекеттер. Яғни, өндірістік
процесс - мал шаруашылығы өнімдерін (сүт, ет) өндіру болса,
технологиялық процестер - мал азығын өндіру, мал азығын дайындау, мал
азығын тамақтандыру, малдарды суару, күту, өнім алу.

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру құрылымының ерекшеліктері.
Ұйымдастыру-экономикалық құрылымы бойынша мал шаруашылығы жыл
бойы өндірістік процесспен өнеркәсіптік өндіріске жақын келеді. Алайда,
егер соңғысы (зауыт, фабрика) "адам-машина" жабық динамикалық
инженерлік - техникалық жүйесі болса, онда мал шаруашылығы кешені
(ферма) тәуелсіз, белсенді әрекет ететін биологиялық буыны бар "адам -
машина - жануар" биотехникалық жүйесі болып табылады. Мұнда жетекші
және басқарушы буын-оператор адам болып табылады, бірақ онда
жануардың болуы барлық жүйені ықтималдыққа айналдырады, өйткені
жануарлар өзінің ішкі биологиялық және физиологиялық заңдарына
бағынады.

Зауыт өндірісінде адам еңбек құралдарын (техника, ғимараттар және
т.б.) пайдалана отырып, оны өндіріс өніміне (дайын бұйым) айналдыра
отырып, еңбек заттарына (шикізатқа) әсер етеді. Мал шаруашылығында мал
азығына әсер етеді, бұл жағдайда бір мезгілде еңбек заты (өсіруге,
бордақылауға бейім) және еңбек құралы (ет, сүт өндірісін қамтамасыз етеді
және т.б.) ретінде әрекет етеді.

Осы негізде мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясын
шартты түрде екі бөлікке бөлуге болады: зооинженерлік (биологиялық) және
инженерлік-техникалық (машиналық).

Зооинженерлік технология шикізатты (жемді), еңбекті және
материалдық құралдарды ең аз шығындағанда өнім алу тәсілдерін қамтиды.
Ол ұстау жүйесін, азықтандыру және күту, табынды өсіру және
ветеринарлық-санитарлық қызмет көрсету тәсілдерін таңдауды алдын ала
анықтайды.

Жаңа технологиялық процестер мен техникалық құралдарды
(машиналарды) әзірлеу үшін негіз зоотехникалық және физиологиялық
талаптар болып табылады. Олар тұтас машиналар жүйесі үшін де, ағынды-
технологиялық желілер (ӨТЗ) мен жеке машиналар үшін де жасалады. Егер
машина бұл талаптарды қанағаттандырмаса, ол өндіріске бармайды.

Зоотехникалық талаптар КБ, жобалау ұйымдары мен ғылыми
мекемелер үшін міндетті ресми бастапқы құжат болып табылады.
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Инженерлік-техникалық технология ағынды өндіріс процестерін,
оларды механикаландыру мен автоматтандыруды анықтайды.

Мал шаруашылығында биологиялық, материалдық, көліктік,
энергетикалық және ақпараттық ағындар орын алады. Әрбір өндірістік
процесс белгілі бір ретпен өтетін бірқатар өзара байланысты операциялардан
тұрады:
1. Технологиялық (негізгі) - қабылдау мен қайта өңдеуді қамтиды бастапқы
шикізатты дайын өнімге жеткізу.
2. Көліктік - шикізатты бір машинадан екінші машинаға қайта өңдеу процесі
барысында беруге байланысты операциялар.
3. Қосалқы- бақылау, есепке алу және басқару операциялары.

Мал шаруашылығы фермаларын сумен қамтамасыз етуді
механикаландыру. Сумен жабдықтау жүйесі – бұл су көздерінен су алуға,
оны биіктікке көтеруге, тазалауға, сақтауға және тұтыну орындарына беруге
арналған өзара байланысты машиналар, жабдықтар мен инженерлік
құрылыстар кешені.

Машиналар мен инженерлік құрылыстардың құрамы негізінен сумен
жабдықтау көзіне және су сапасына қойылатын талаптарға байланысты. Мал
шаруашылығы фермаларын сумен жабдықтау кезінде сумен жабдықтаудың
жергілікті және орталықтандырылған шаруашылық-өндірістік жүйелері
кеңінен таралған. Өз кезегінде, орталықтандырылған жүйелер бір-бірінен
айтарлықтай қашықтықта орналасқан бірнеше елді мекендерді, фермаларды
және басқа да өндірістік объектілерді сумен қамтамасыз ететін топтық ауыл
шаруашылығы су құбырының бір бөлігі болуы мүмкін. Сумен жабдықтау
схемасы-суды өндіру, айдау, сапасын жақсарту және оны тұтыну пункттеріне
тасымалдау үшін арналған су құбыры құрылыстарын белгілі бір бірізділікпен
байланыстыратын технологиялық желі.

Жануарларды суаруға арналған технологиялық схемалар мен
жабдықтардың арасында зооинженер үшін үлкен қызығушылық тудырады.
Және бұл өте табиғи, өйткені олар жануарлармен байланысады және
соңғысының физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келуі керек.

Автосуарғыш арнайы автоматты жұмыс істейтін құрылғы (құралдар)
болып табылады, олардың көмегімен жануарлар мен құстар адамның
қатысуынсыз су құбырынан тәуліктің кез келген уақытында және қажетті
мөлшерде суару үшін қажетті су алады.

Суарғыштар жеке және топтық болып бөлінеді. Жеке ірі қара мал
фермаларында байлап ұстау кезінде, қой және шошқа фермаларында - жеке
станоктарда (торларда және огаркаларда) ұстау кезінде қолданылады.

Топтық суарғыштар ірі қара мал фермаларында, жазғы лагерьлерде,
жайылымдарда, сондай-ақ шошқалар, қойлар мен құстар үшін топтап
ұстайды. Су көздерінен алыс жайылымдарда және лагерьлерде жануарларды
жылжымалы суарғыштардан, цистерналардан суарады. Автопоилкалардың
конструкциясы бойынша клапанды және бекітілмеген, қосылатын ыдыстар
принципі бойынша әрекет етеді.

Өнеркәсіп ірі қара малға, шошқаға, қой мен құстарға арналған жеке
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Инженерлік-техникалық технология ағынды өндіріс процестерін,
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ағатын астауларға түседі. Қабықтың бірінде екі қабықта да берілген биіктікте
су деңгейін автоматты түрде қолдайтын клапандық механизм бар.
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орынға) және қабықтардағы судың тұрақты деңгейін ұстап тұратын
вакуумдық құрылғыдан тұрады.

Жылдың суық мезгілінде суарғышқа қуаттылығы 1,2 кВт электр
қыздырғыш құрылғы орнатылады, ол 10-15°с шегінде су температурасын
ұстап тұрады.

АГК-4 электр қыздырғышы бар топтық автопоилка серуендету
алаңдарында 100 бас ірі қара малды суару үшін қолданылады. Ол төрт
жануарларды бір мезгілде суаруға арналған және су құбыры желісіне
қосылады.

Әр түрлі топтық арбалар қойлар үшін де қолданылады. Жеке
суарғыштар әр түрлі құрылымдарда қолданылады: сиырлар үшін - АП-1А
және ПА-1, шошқалар үшін - ПАС-2А және емізік, сондай-ақ ПБС-1
сирақсыз автосуарғыш.

Әр түрлі мақсаттағы құс қораларында вакуумдық, науалы, ниппельді
және тостаған автосуарғыштар қолданылады. 20 күнге дейінгі балапандарға
арналған вакуумдық суарғыш табаны бар шыны баллоннан тұрады.
Баллонды сумен толтырады, паллетпен жабады, аударып, еденге қояды.
Суару 100 балапанға дейін қызмет көрсетеді.

Желұстағышты суару жасушалық батареяларда ұстау кезінде құстарды
тамшылатып суару үшін қолданылады. Ол тесіктері бар су құбырына
бекітілген желұстағыштан (тамшы) тұрады. Желұстағыш қақпақшасының
төменгі жағында құсты итеретін су тамшысы пайда болады. Су құбырындағы
қысым қалқымалы-қақпақты механизммен ұсталады. Құбырда бір тордың
шегінде 10 басқа үш тамшы орнатылады. Су шығыны өте аз.

Ағынды суы бар науа суарғыштар ОБН-1 немесе бес қабатты КБЭ-1 бір
қабатты батареяда орнатылады. 1-ден 30 күнге дейінгі 254 балапанға қызмет
көрсетуге есептелген [23].

Көптеген технологиялық процестерде жем дайындау, суару,
сиырларды машинамен сауу, жануарларды дезинфекциялау және жуу, сауу
және сүт жабдықтарын дезинфекциялау және т.б. үшін ыстық және жылы
суды пайдаланады.

Фермалар мен кешендерде электр және бу, су жылытқыштары кеңінен
таралған. Ағынды типті электр жылытқыштар, мысалы, ЭВП-2, ЭВАН-100,
суды жылдам қыздыру үшін қолданылады. Оларда судың температурасы 20-
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дан 90°с-қа дейін автоматты түрде сақталады.
ВЭТ типті электрлік автоматты су жылытқыштар суды порциялық

қыздыру және оны сақтау үшін көбінесе сиырларды сауу және жем дайындау
ағынды желілерінде қолданылады. Қажет болған жағдайда су жылытқыштан
ыстық суды араластырғыш кранда немесе араластырғыш бактарда
араластыруға болады.

Газды су жылытқыштар соңғы жылдары технологиялық
қажеттіліктерге пайдаланылатын ыстық су алу үшін фермаларда кеңінен
қолданылады.

Өсімдік шаруашылығындағы жалпыланған автоматтандыру
объектілеріне өсімдік өнімдерін алу технологиясы жатады. Мұндай
технологиялардағы көптеген операциялар мен технологиялық процестер
механикаландырылған – ауылшаруашылық машиналарының, сондай-ақ
олардың кешендерінің көмегімен жүзеге асырылады. Бұл оларды жеке
автоматтандыру объектілері ретінде орналастыруға мүмкіндік береді.

Автоматтандыру объектісі ретінде қарастырылатын ауылшаруашылық
техникасы үш санатқа бөлінеді:

1. Ағынды желілер
2. Агрегаттар
3. Жекелеген ауылшаруашылық машиналар.

Мал шаруашылығын автоматтандыру. Автоматтандыру
объектілерінің барлық топтары құс және мал шаруашылығы салаларына да
тән. Атап айтқанда, автоматтандырылған технологиялар мен автоматтандыру
объектілері.

Автоматтандырылған технологиялар да 3 топқа бөлінеді:
1. Жем дайындау, өңдеу, тарату және сақтау
2. Табынның өсімін молайту үшін төл өсіру
3. Ет, жұмыртқа және сүт өндіру
Мал шаруашылығында қолданылатын технологиялар жалпы

технологиялық процестермен сипатталады: желдету және жылыту;
биологиялық қалдықтарды қайта өңдеу және жинау; жануарларды
сәулелендіру және жарықтандыру; жемді тарату және дайындау.

Өз кезегінде жемді сақтау және жинау келесі функцияларды қамтиды:
дақылдарды күту, тазарту, желдету және кептіру, химиялық сақтау.     

Автоматтандыру объектілеріне өндірістік желілер, машиналар мен
қондырғылар кіреді. Олар үлкен әртүрлілікпен сипатталады, бірақ бірқатар
операциялар бойынша ортақ белгілер бар (жем тарату, су тұтыну және т.б.).

Өсімдік шаруашылығы саласындағы даму жолдары дамыған
үрдістермен анықталады: механикаландыру жүйесін жетілдіру;
автоматтандыру жүйелерін жетілдіру; жалпы машина технологиясын
жетілдіру.

Өсімдік шаруашылығындағы агрегаттарды, машиналар мен өндірістік
желілерді автоматтандыру жүйелерін жетілдірудегі прогрессивті
тенденцияларға автоматты реттеу мен бақылаудың жергілікті жүйелерін
қолданудан дамуға көшу, сондай-ақ автоматтандырылған басқарудың
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жетілдіру.

Өсімдік шаруашылығындағы агрегаттарды, машиналар мен өндірістік
желілерді автоматтандыру жүйелерін жетілдірудегі прогрессивті
тенденцияларға автоматты реттеу мен бақылаудың жергілікті жүйелерін
қолданудан дамуға көшу, сондай-ақ автоматтандырылған басқарудың

көпөлшемді жүйелерін одан әрі пайдалану жатады.
Өсімдік шаруашылығында автоматика құралдарын пайдалану

салаларының едәуір кеңеюі механикаландырудың жаңа құралдарының,
сондай-ақ жекелеген машиналық технологиялардың пайда болуымен
түсіндіріледі. Мұндай технологиялар әдетте мыналарды қамтиды:

1. Астық дақылдарын жинау, жинаудан кейінгі өңдеу технологиясы
2. Тыңайтқыштарды дифференциалды қолдану технологиясы.
Мал шаруашылығы саласында бұл- құс пен жануарлардың әртүрлі

топтары үшін жемшөптің нақты (құрылған бағдарлама бойынша), сондай-ақ
теңдестірілген құрамын дайындауға арналған техникалық құралдарды
өндіру, сондай-ақ әзірлеу. Азықта микроқоспалар (оның ішінде емдік-
профилактикалық) қолданылады. Сондай-ақ, белгіленген уақытта әр
жануарға азық-түлік жеткізу құралдары қажет.

Ауыл шаруашылығы саласын дамытудың осы кезеңінде дереу шешуді
талап ететін негізгі проблемалар:

1. Үй-жайда, сондай-ақ жануарларды ұстау аймағында қажетті
параметрлері бар микроклимат құру;

2. Жануарларды сәйкестендіру және орналастыру сенімділігіне қол
жеткізу;

3. Аталған проблемалардың экологиялық аспектілері.
Мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығындағы

автоматтандыруды сәтті дамытудың негізгі бағыттары – бұл салада
робототехникалық жүйелерді ұйымдастыру, сонымен қатар жаппай
пайдалану. Ресейдің қазіргі даму кезеңінде мұндай жұмыстар тек бастапқы
дамуға ие болды. Нәтижесінде, робототехника құралдарын қолдану
адамдарға зиянды процестерде (минералды тыңайтқыштар мен өсімдіктерді
химиялық қорғау құралдарын пайдалану, сақтау, астық егу алдында дәрілеу),
сондай – ақ елеулі еңбек шығындарын талап ететін міндеттерде қажет.

Ақпараттандыру, сондай – ақ ауыл шаруашылығы өндірісінің саласын
автоматтандыру бүгінгі таңда қазіргі заманғы ғылыми-техникалық
прогрестің басым бағыты болып табылады. Олардың қарқынды және жаппай
дамуы: гендік инженерия биотехнологиясының жетістіктерін тез дамыту
және пайдаланумен; жануарлар мен өсімдіктерді қорғаудың
интеграцияланған жүйелерін құрумен; құстар мен жануарлардың өнімділігін
қарқындатумен; табиғи ресурстарды басқару және мониторинг
технологияларымен агро-ландшафт жүйелерінде егінді бағдарламалаумен
байланысты.

Егер техникалық құралдардың жануарлармен тұрақты және ажырамас
байланысын ескеретін болсақ, биологиялық параметрлердің белгілі бір санын
өлшеуге және бақылауға арналған аспаптық базаны құруға бағытталған
жұмыстарды уақтылы жандандыру қажет. Сондай-ақ, дамудың осы кезеңінде
ауылшаруашылық өндірісіндегі әртүрлі параметрлердің шамамен 20
пайызын тікелей өлшеу мүмкін емес екенін атап өткен жөн, өйткені олар
үшін әлі де бастапқы түрлендіргіштерді әзірлеу мүмкін болмады. Датчиктер
мен құрылғыларды биообъектілерге қою керек – мұндай жабдықтың
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салмағы, өлшемі және, әрине, ең жоғары сенімділігі, агрессивті ортада
жұмыс істеу қабілеті аз болуы керек.

Технологиялық операцияларды орындау үшін мал шаруашылығы
саласында көптеген автомобильдер қолданылады, олардың жартысы
автоматтандыру құралдарын қолданғанға дейін жаңартылмайды. Жабдықты
шамадан тыс жүктеуден қорғаудың жоғары деңгейіне барынша назар аудару
керек.

Автоматтандыру және механикаландыру – бұл ресурстарды үнемдейтін
қарқынды өндіріс технологияларының маңызды, ажырамас бөлігі, сондай-ақ
әзірлеу, іске асыру және сақтаудың аз қалдықты технологиялары. Жаңа
қарқынды технологиялар мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы
саласының өнімділігін бірнеше есе арттыруға (сарапшылардың есебі
бойынша – 2,5 есе), сондай-ақ еңбек шығындарын екі есе қысқартуға
мүмкіндік береді. Алайда, бұл іздеу, сондай-ақ іргелі зерттеулерсіз қол
жетімді емес.

Азықтандыруға дайындау жұмыстарын механикаландыру. Мал азығы
деп ауыл шаруашылығы жануарларын азықтандыру үшін арнайы
дайындалған және пайдаланылатын, құрамында сіңірілетін түрдегі қоректік
заттар бар және жануарлардың денсаулығына және олардан алынатын
өнімнің сапасына зиянды әсер етпейтін өнімдер аталады.

Ауыл шаруашылығы жануарларын азықтандыруда өсімдік және
жануар тектес, микробиологиялық және химиялық синтезделген жемдер
пайдаланылады. Өсімдік тектес жемдер ірі (сабан, шөп, қамыс, пішендеме,
қылқан жапырақты-бұталы жем, мякина), шырынды (жасыл масса, сүрлем,
комбисилос, дән ұстағыш қоспа, бақша, тамыржемістілер, жом, картоп және
жүгері езіндісі) және қойылтылған (дәнді және бұршақ дақылдарының
дәндері, күнжара және шрот, құрғақ жом, азықтық сірне, ашытқы, шөп және
шөп ұны) болып бөлінеді. Сүт, ет және балық өнеркәсібінің қалдықтары мал
азығының тобын құрайды. Минералды қосымша азықтандыру (бор, тұз,
ұлутас және т.б.), синтетикалық (карбамид, аммиак суы), микроэлементтерді
(мыс, кобальт, темір және т. б.), сондай-ақ антибиотиктерді қамтитын
витаминді қосымша азықтандыру мал шаруашылығының азық базасын
толықтырады.

Қала маңындағы шошқа шаруашылықтарында қоғамдық тамақтану
кәсіпорындарының тамақ қалдықтары табысты пайдаланылады.

Азықтың аз бөлігі ғана жемдеу үшін пайдаланылады, олар далада
жиналған. Көптеген азықтар үшін алдын ала дайындық талап етіледі, ол
тамақтануды, қоректік заттарды пайдалануды, технологиялық қасиеттерін
жақсартуды, зарарсыздандыруды арттыру мақсатында жүргізіледі. Жемдерді
азықтандыруға дайындаудың негізгі әдістері: механикалық, химиялық,
жылулық және биологиялық.

Мал азығын дайындаудың механикалық тәсілдеріне тазарту, жуу, елеу,
елеу, кесу, ұсақтау, жару, жару, уату, жаншу, араластыру, мөлшерлеу,
престеу, түйіршіктеу, брикеттеу және басқалары жатады.

Ұнтақтау (кесу, ұнтақтау, ұнтақтау және т.б.) технологиялық процестің
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салмағы, өлшемі және, әрине, ең жоғары сенімділігі, агрессивті ортада
жұмыс істеу қабілеті аз болуы керек.

Технологиялық операцияларды орындау үшін мал шаруашылығы
саласында көптеген автомобильдер қолданылады, олардың жартысы
автоматтандыру құралдарын қолданғанға дейін жаңартылмайды. Жабдықты
шамадан тыс жүктеуден қорғаудың жоғары деңгейіне барынша назар аудару
керек.

Автоматтандыру және механикаландыру – бұл ресурстарды үнемдейтін
қарқынды өндіріс технологияларының маңызды, ажырамас бөлігі, сондай-ақ
әзірлеу, іске асыру және сақтаудың аз қалдықты технологиялары. Жаңа
қарқынды технологиялар мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы
саласының өнімділігін бірнеше есе арттыруға (сарапшылардың есебі
бойынша – 2,5 есе), сондай-ақ еңбек шығындарын екі есе қысқартуға
мүмкіндік береді. Алайда, бұл іздеу, сондай-ақ іргелі зерттеулерсіз қол
жетімді емес.

Азықтандыруға дайындау жұмыстарын механикаландыру. Мал азығы
деп ауыл шаруашылығы жануарларын азықтандыру үшін арнайы
дайындалған және пайдаланылатын, құрамында сіңірілетін түрдегі қоректік
заттар бар және жануарлардың денсаулығына және олардан алынатын
өнімнің сапасына зиянды әсер етпейтін өнімдер аталады.

Ауыл шаруашылығы жануарларын азықтандыруда өсімдік және
жануар тектес, микробиологиялық және химиялық синтезделген жемдер
пайдаланылады. Өсімдік тектес жемдер ірі (сабан, шөп, қамыс, пішендеме,
қылқан жапырақты-бұталы жем, мякина), шырынды (жасыл масса, сүрлем,
комбисилос, дән ұстағыш қоспа, бақша, тамыржемістілер, жом, картоп және
жүгері езіндісі) және қойылтылған (дәнді және бұршақ дақылдарының
дәндері, күнжара және шрот, құрғақ жом, азықтық сірне, ашытқы, шөп және
шөп ұны) болып бөлінеді. Сүт, ет және балық өнеркәсібінің қалдықтары мал
азығының тобын құрайды. Минералды қосымша азықтандыру (бор, тұз,
ұлутас және т.б.), синтетикалық (карбамид, аммиак суы), микроэлементтерді
(мыс, кобальт, темір және т. б.), сондай-ақ антибиотиктерді қамтитын
витаминді қосымша азықтандыру мал шаруашылығының азық базасын
толықтырады.

Қала маңындағы шошқа шаруашылықтарында қоғамдық тамақтану
кәсіпорындарының тамақ қалдықтары табысты пайдаланылады.

Азықтың аз бөлігі ғана жемдеу үшін пайдаланылады, олар далада
жиналған. Көптеген азықтар үшін алдын ала дайындық талап етіледі, ол
тамақтануды, қоректік заттарды пайдалануды, технологиялық қасиеттерін
жақсартуды, зарарсыздандыруды арттыру мақсатында жүргізіледі. Жемдерді
азықтандыруға дайындаудың негізгі әдістері: механикалық, химиялық,
жылулық және биологиялық.

Мал азығын дайындаудың механикалық тәсілдеріне тазарту, жуу, елеу,
елеу, кесу, ұсақтау, жару, жару, уату, жаншу, араластыру, мөлшерлеу,
престеу, түйіршіктеу, брикеттеу және басқалары жатады.

Ұнтақтау (кесу, ұнтақтау, ұнтақтау және т.б.) технологиялық процестің

басқа операциялары үшін, мысалы, жемді мөлшерлеу және араластыру үшін
жақсы жағдай жасайды. Бастапқы жемді ұсақтаудың нәтижесінде үлкен
жиынтық беті бар өнім пайда болады, бұл оның ең жақсы қорытылуы мен
жануар ағзасының сіңірілуін қамтамасыз етеді.

Химиялық әдістер химиялық заттардың (тұз қышқылы, әктас сүті,
сілтілер) азығының кейбір түрлеріне әсер етуден тұрады, оларды қарапайым
қосылыстарға дейін бөлшектей отырып, ағза үшін қиын ауыспалы қоректік
заттардың қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Олар машиналардың
металл құрылымдарына әсер ететін белсенді заттарды пайдаланумен
байланысты қиындықтарға байланысты сирек қолданылады.

Көңді кетіруді механикаландыру. Қиды дер кезінде алып тастау және
пайдалану – мал шаруашылығы фермаларының ірілендірілуіне, олардың
техникалық жабдықталуын жетілдіруге, малдарды ұстаудың санитарлық-
гигиеналық жағдайларына және өндірілетін өнімдердің сапасына қойылатын
талаптарды арттыруға байланысты маңызы одан әрі арта түсетін маңызды
халық шаруашылығы проблемасы. Сонымен қатар, өткен күнге дейін қиды
жинау және пайдалану мәселелері тек көп мөлшерде органикалық
тыңайтқыштар алу тұрғысынан ғана қаралды.

Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің өнеркәсіптік әдістерін енгізу
кезінде кешендерде қидың шығуы күрт артады, бұл қоршаған ортаның
ластану қаупін тудырады. Ғалымдардың мәліметтері бойынша, қуаттылығы
100 мың бас бордақылау кәсіпорны. сондықтан қазіргі уақытта қиды жинау
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тыңайтқыш ретіндегі маңызын назарға ала отырып қарау керек. Сонымен
қатар, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру үшін ҚИ пайдалану
жұмыстары да жалғасуда.

Қи алуды механикаландыру және оны пайдалану мәселесі үш
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қажет.

Қи қатты, сұйық және газ тәрізді заттарды қамтитын күрделі
полидисперсті көп фазалы орта болып табылады. Қидың негізгі бөлігі ылғал.
Қатты қидың ылғалдылығы 81% - ға дейін, жартылай сұйық - 82-88%,
сұйық - 88-93% ірі қара мал фермаларында және шошқа фермаларында 97%
- ға дейін болады. Қидың жай-күйі жануарларды ұстау тәсіліне, төсеніштің
болуына, қиды жою тәсіліне және басқа да факторларға байланысты болады.

Мал шаруашылығы үй-жайларынан қиды жинау механикалық,
гидравликалық және пневматикалық тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін.

Мобильді құралдар (бульдозер күрегі) үй-жайлардан, жайылатын
аулалар мен алаңдардан қатты қиды алып тастау кезінде қолданылады. Бір
агрегат сиыр қорасынан 10-25 минут ішінде 1 т қиды жояды, бұл ретте қол
еңбегінің шығыны тәулігіне 1 сиырға шаққанда 0,5-1,2 мин құрайды.
Трактордың шуылына сиырлар тез үйреніп, оларды аз алаңдатады.
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Стационарлық қондырғылар айналмалы және қайтарымды-үдемелі
қозғалыстағы қырғыш тасымалдағыштарды, сондай-ақ арқанды-скреперлік
қондырғыларды және аспалы жолдарды қамтиды.

ТСН-2,0 Б және ТСН-160 қырғыш транспортерлері қи жинауға және
көлікке байлаулы ұстаумен мал шаруашылығы үй-жайларынан тасымалдауға
арналған.

Қайтымды-үдемелі қозғалыстағы штангалы қырғыш транспортерлер
сиыр қораларынан, шошқа қораларынан, құс қораларынан қиды алып тастау
үшін пайдаланылады. Олар металл сыйымдылықтары аз және айналмалы
қозғалыс тасымалдаушыларымен салыстырғанда сенімді.

Ең көп таралған скреперлер "стрела" (УС қондырғыларында) және
"каретка" (ТС-1 және УВН-800 қондырғыларында).

Скреперлік қондырғылар ірі қара малды (УС-10, УС-15 және УС-250)
байлаусыз боксты ұстауға арналған үй-жайлардан қиды жинау кезінде және
шошқа қораларында (УС-12 және УС-12) саңылаусыз еденнен төсеусіз қиды
жинау кезінде пайдаланылады.

Гидравликалық қондырғылар әрекет принципі бойынша қысымды және
өздігінен ағатын болып бөлінеді. Қи арынды тасымалдау сорғымен арнаға
берілетін шайылатын сұйықтық (су, қи, несеп) ағыны есебінен жүзеге
асырылады. Қиды өздігінен ағатын тасымалдау арна түбінің немесе
тасымалданатын масса бетінің белгілі бір еңісі кезінде мүмкін болады және
тетіктерсіз немесе тасымалдағыштарсыз арналар немесе құбырлар арқылы
жүзеге асырылады. Үй-жайлардан қиды өздігінен ағатын және қысымды
тасымалдаумен бір мезгілде жоюға болады.

Үй-жайлардан сұйық қиды алып тастаудың гидравликалық жүйелері
арасында ең көп таралған шаю, рециркуляциялық, лотокты-тұндырғыш,
аралас, өздігінен ағатын және гравитациялық. Барлық осы жүйелер,
шайынды және рециркуляциялықты қоспағанда, жоғарыдан торлы еденмен
жабылған тереңдетілген науаларды қолдануға негізделген.

Үй-жайлардан қиды алып тастаудың барлық өздігінен ағызу тәсілдері
әсіресе малдарды төсенішсіз ұстаудың байлаулы және боксты тәсілдері
кезінде тиімді.

Үй-жайдан қиды алып тастау мақсатында саңылаулы едендерді
қолдану соңғы жылдары кеңінен таралған. Сілтілік едендерді сиыр
қораларында, ірі қара малды бордақылауға арналған үй-жайларда, шошқа
қораларында, қой қораларында, көң өтетін жерлерде және малды айдап
өтетін жерлерде, сою алдындағы залдарда, зооветеринарлық өңдеу үй-
жайларында және т. б. қолданады.

Торлы жыныстардың артықшылығы айқын: Жануарлар тұяқтармен
көңді еден саңылаулары арқылы көң арнасына басып шығарады, бұл ретте
қораны тазалауға кететін еңбек шығыны күрт қысқарады. Саңылаулы
едендері бар құрылыстар әдеттегі бөлмелерден әлдеқайда қымбат. Алайда,
төсеніштерді үнемдеу, күнделікті операцияларды орындау кезінде еңбек
шығындарының күрт қысқаруы сілтілік едендерді салу шығындарын жабады.

Саңылаулы еден торларының конструкциясы мынадай негізгі
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талаптарды негізге ала отырып қабылданады: олардан қиды жинаудың
ыңғайлылығы, жануарлар үшін қауіпсіз және сенімді тірек жасау, тор
материалының беріктігі мен тоттануға қарсы болуын қамтамасыз ету және
өнеркәсіптік дайындау мүмкіндігі. Темір бетон, болат, шойын торлы
панельдер қолданылады.

Мал шаруашылығы үй-жайларынан көң қоймаларына көң жеткізу үшін
тракторлық арбалар, скреперлік және пневматикалық қондырғылар, сорғы
станциялары, шөмішті транспортерлер және өздігінен жүзетін жүйелер
қолданылады.

УСЕ-8 скреперлік қондырғысын көң жинайтын транспортерден түсетін
көң тасымалдау үшін пайдалануға болады, егер көң қоймасы мал орнын
ауыстырудан 50 м артық емес қашықтықта орналасқан болса.

УНТ-10 қондырғысын ірі фермаларда және кешендерде қи қоймасында
немесе компост дайындау орындарына мал қораларынан құбыр арқылы
тасымалдау үшін пайдалану тиімді.

Жинаудан (фермадан) 100 м-ден астам қашықтықта орналасқан
қоймаларға қиды тікелей берудің өздігінен ағатын (өздігінен ағызатын)
жүйесі қи құбырының қажетті еңісін қамтамасыз ететін жердің қолайлы
рельефінде ғана орынды болады.

Одан әрі сақтау орнына тасымалдау үшін қи жинағыштардан алынған
сұйық қи ұсақтағыштармен жабдықталған сорғылардың көмегімен берілуі
мүмкін.

Бұратасығышты сорғы НШ-50 сұйық және жартылай сұйық қиды көң
жинағыштан көлік құралдарына айдауға немесе 150 мм кем емес диаметрмен
құбырлар бойынша қиды тасымалдауға арналған.

НЖА-200 сорғысы сұйық және жартылай сұйық қи жинағыштардан
көлік құралдарына немесе қи қоймасына айдауға, сондай-ақ оны
құбыржолдармен компостирлеу орындарына тасымалдауға арналған.

Сұйық қиды айдауға арналған сорғы станциялары қиды кетіру
технологиялық желісінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында
кешендерде салынады.

Қой қырқуды механикаландыру. Қой қырқу және жүнді бастапқы
өңдеу қой шаруашылығындағы ең көп еңбекті қажет ететін және жауапты
технологиялық операцияларға жатады.

Жоғары сапалы жүн алудың міндетті шарты-қысқа мерзімде шаш қию.
Бұл қойдың машиналық қырқуын енгізу арқылы ғана қол жеткізуге болады.

Қойларды машинамен қырқу және жүнді алғашқы өңдеу, әдетте,
ұзындығы 50-80 м және ені 8-11 м болатын қырқу пункттерінде жүзеге
асырылады, олардағы жабдықты бір немесе екі қатарға орнатады. Оларда
рундарды кесу және орау бөлімдері бар. Барлық Үй-жайлар ашық, таза,
тазартылған және дезинфекцияланған болуы тиіс. Үй-жайлардың едендері
ағаш болуы тиіс. Қырқу бөлімшесінде қырқу және қайрау агрегаттары, жүн
үшін транспортерлер құрастырылады. Буып-түю бөлімшесінде таразы, жүнді
сыныптауға арналған үстелдер және престер орнатылады.

Қырқу пункттерінде және шығарылатын цехтарда өндірістік
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процестерді кешенді механикаландыру үшін өнеркәсіп ҚТО-24, ҚТО-48 және
ВСЦ-24/200 технологиялық жабдықтар жиынтығын және КПС-250 ағынды
жабдықтар жиынтығын шығарады.

Жинақтар құрамына ЭСА-1Д (бір машинамен) және ЭСА-12Г (он екі
машинамен) электржүктеу агрегаттары кіреді. 24, 36, 48 және 60 жұмыс
орнына арналған қырқу пункттерін қандай да бір қосымша қайта бөлусіз
тарату қалқандары арқылы ЭСА-12г агрегаттарының электр күштік желілерін
тапсыру жолымен жабдықтайды. Агрегаттар 220/360 В айнымалы ток
желісінен және дербес жылжымалы электр станциясынан электр қуатымен
қоректенеді.

ЭСА-12г агрегаты қой қырқуға арналған МСО-77б он екі
машинкасынан, ВИ-10 он екі икемді біліктен және АОЛ-0,12-2С аспалы
электр қозғалтқыштарынан, тарату жәшігі бар күштік және жарық беру
желісінен, сондай-ақ ТА-1 немесе ДАС-350 қайрау аппаратынан тұрады.

Қой қырқудың үш түрін қолданады: үстелдерде (стеллаждарда),
әткеншек және конвейерлік қондырғыларда ағынды қырқу және жылдам
қырқу ("Оренбург әдісі"). Шаштың тиімділігі, ең алдымен, біліктілігі мен
өнімділігіне байланысты.

Электр энергиясын қабылдау, беру жəне тарату.
Электрэнергетикалық жүйе энергия жүйесінің электр бөлігі және одан
қоректенетін электр энергиясын өндіру, беру, тарату және тұтыну процесінің
ортасымен біріктірілген электр энергиясын қабылдағыштар деп аталады.

Қазіргі уақытта 6 Біріккен энергия жүйесінің құрамында 74 аудандық
жүйемен қатар жұмыс істейді.

Электр энергетикалық желі деп белгілі бір аумақта жұмыс істейтін
қосалқы станциялардан, таратушы құрылғылардан, ток өткізгіштерден, әуе
және кабельдік электр беру желілерінен тұратын электр энергиясын беру
және тарату үшін электр қондырғыларының жиынтығы аталады.

Қосалқы станция электр энергиясын түрлендіру және тарату үшін
қызмет ететін және трансформаторлардан немесе басқа да энергия
түрлендіргіштерден, 1000 В дейін және одан жоғары тарату
құрылғыларынан, басқару құрылғылары мен қосалқы құрылыстардан
тұратын электр қондырғысы деп аталады.

Электр энергиясын қабылдау және тарату (27 сурет) үшін қызмет
ететін және коммутациялық аппараттар, құрама және қосу шиналары,
қосалқы құрылғылар (компрессорлық, аккумуляторлық және т.б.), сондай-ақ
қорғау, автоматика және өлшеу аспаптары бар электр қондырғысы тарату
құрылғысы деп аталады.

Кез келген кернеулі (әуелік Немесе Кәбілдік) электр беру желісі деп
электр энергиясын бір кернеуде трансформациясыз беруге арналған электр
қондырғысы аталады.
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қызмет ететін және трансформаторлардан немесе басқа да энергия
түрлендіргіштерден, 1000 В дейін және одан жоғары тарату
құрылғыларынан, басқару құрылғылары мен қосалқы құрылыстардан
тұратын электр қондырғысы деп аталады.

Электр энергиясын қабылдау және тарату (27 сурет) үшін қызмет
ететін және коммутациялық аппараттар, құрама және қосу шиналары,
қосалқы құрылғылар (компрессорлық, аккумуляторлық және т.б.), сондай-ақ
қорғау, автоматика және өлшеу аспаптары бар электр қондырғысы тарату
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Кез келген кернеулі (әуелік Немесе Кәбілдік) электр беру желісі деп
электр энергиясын бір кернеуде трансформациясыз беруге арналған электр
қондырғысы аталады.

Сурет 27 - Электр энергиясын беру және тарату

Электр тораптары көптеген түрлерге бөлінеді, олар үшін есептеу,
монтаждау және пайдаланудың әртүрлі әдістері қолданылады.

Электр желілері келесідей бөлінеді:
1. Кернеу бойынша:
а) 1 кВ дейін;
б) 1 кВ жоғары.
2. Номиналды кернеу деңгейі бойынша:
а) төмен желі (кернеу (1 кВ дейін));
б) орташа кернеу желілері (1 кВ жоғары және 35 кВ дейін қоса

алғанда));
в) жоғары кернеулі желілер (110 ... 220 кВ);
г) аса жоғары кернеу желілері (330 ... 750 кВ);
д) ультражоғары кернеу желілері (1000 кВ жоғары))
3. Қозғалыс дәрежесі бойынша:
а) жылжымалы (трассаны бірнеше рет өзгертуге, ұйытуға және

өрістетуге жол беріледі) - 1 кВ дейінгі желілер;
б) стационарлық желілер (өзгермейтін трассасы мен конструкциясы

бар):
4. Мақсаты бойынша:
а) 1 кВ дейінгі желілер: жарықтандыру; күштік; аралас; арнайы
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(басқару және сигнал беру желілері).
б) 1 кВ жоғары желілер: жергілікті, әрекет ету радиусы шағын

аудандарға қызмет көрсететін 15... Электр жүйесінің үлкен аудандарын
қамтитын және электр станцияларын өзара және кернеуі 110 кВ және одан
жоғары жүктеме орталықтарымен байланыстыратын аудандық электр
станциялары.

5. Тоқ түрі және сымдар саны бойынша:
а) тұрақты ток желілері: бір сымды, екі сымды, үш сымды ( + , -, 0);
Б) ауыспалы ток желілері: бір фазалы (бір және екі сымды), үш фазалы

(үш және төрт сымды), толық емес фазалы (екі фаза және нуль).
6. Бейтараптың жұмыс режимі бойынша: тиімді Жерге тұйықталған бейтарап
(1 кВ-тан жоғары желі), тұйық Жерге тұйықталған бейтарап (1 кВ-қа дейін
және одан жоғары желі), оқшауланған бейтарап (1 кВ-қа дейін және одан
жоғары желі).

7. Электрлік қосылыстар схемасы бойынша (сурет 28,29):

а) бөлшектелген (резервтелмеген)):

Сурет 28 -Ажыратылған желілердің схемалары: а) радиалды (желінің
соңында ғана жүктеме); б) магистралды (жүктеме әртүрлі орындарда желіге
жалғанған). б) тұйық (резервтелген). б) жабық:

Сурет 29- Схеманың тұйықталған желілер: а) желісі екі жақтан
қоректенетін; б) айналма желісі; в) қос магистральдық желі; г)
сложнозамкнутая желісі (жауапты тұтынушыларын қоректендіру үшін екі
және одан да көп бағыттар бойынша).
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(1 кВ-тан жоғары желі), тұйық Жерге тұйықталған бейтарап (1 кВ-қа дейін
және одан жоғары желі), оқшауланған бейтарап (1 кВ-қа дейін және одан
жоғары желі).

7. Электрлік қосылыстар схемасы бойынша (сурет 28,29):

а) бөлшектелген (резервтелмеген)):

Сурет 28 -Ажыратылған желілердің схемалары: а) радиалды (желінің
соңында ғана жүктеме); б) магистралды (жүктеме әртүрлі орындарда желіге
жалғанған). б) тұйық (резервтелген). б) жабық:

Сурет 29- Схеманың тұйықталған желілер: а) желісі екі жақтан
қоректенетін; б) айналма желісі; в) қос магистральдық желі; г)
сложнозамкнутая желісі (жауапты тұтынушыларын қоректендіру үшін екі
және одан да көп бағыттар бойынша).

8. Конструкциясы бойынша: электр сымдары (Күштік және жарық
беретін ), ток сымдары - электр энергиясын үлкен мөлшерде аз қашықтыққа
беруге арналған, әуе желілері - электр энергиясын үлкен қашықтыққа беруге
арналған, кабель желілері - электр энергиясын алыс қашықтыққа беруге
арналған.

Электр желілеріне келесі талаптар қойылады: сенімділік, өміршеңдік
және үнемділік.

Сенімділік-электр қабылдағыштарды қажетті мөлшерде және тиісті
сапада электр энергиясымен қамтамасыз ете отырып, берілген уақыт пен
жұмыс шарттары шегінде желінің өз мақсатын орындау қасиеті түсінілетін
негізгі техникалық талап.

Электр энергиясының қажетті мөлшері электр қабылдағыштардың
қуатымен және жұмыс режимімен анықталады. Электр энергиясының сапасы
желі параметрлеріне байланысты және МСТ 13109-97 анықталады, онда
электр қабылдағыштардың қысқыштарында кернеудің рұқсат етілген
ауытқулары келтірілген: электр қозғалтқыштары-5% ... +10%; өнеркәсіп
кәсіпорындары мен қоғамдық ғимараттардың жұмыстық жарықтандыру
шамдары, сыртқы жарықтандыру прожекторлары-2,5%...+ 5%; тұрғын
ғимараттарды жарықтандыру, авариялық және сыртқы жарықтандыру
шамдары, өзге де электр қабылдағыштар ±5%.

Сенімділік қамтамасыз етіледі:
1. электр қабылдағыштардың жауапкершілігін ескеретін желі схемасын

қолданумен;
2. сымдар мен кабельдердің тиісті маркаларын таңдау;
3. қыздыру бойынша сымдар мен кабельдердің қималарын, кернеудің

рұқсат етілетін жоғалуын және механикалық беріктігін Мұқият есептеумен
және кернеуді реттеу құрылғыларын есептеумен;

4. электр монтаждау жұмыстары технологиясын сақтау;
5. техникалық пайдалану ережелерін уақтылы және сапалы орындау.
Электр торабының төзімділігі - бұл жойғыш әсер ету жағдайында,

оның ішінде жаудың зақымдау құралдарының әсер етуі кезінде жауынгерлік
жағдайда өз міндетін орындау қасиеті.

Төзімділіккке қол жеткізіледі:
1. қарсылас қаруының зақымдаушы факторларының әсерінен аз

қирауға ұшыраған конструкцияларды пайдалану;
2. желіні зақымдаушы факторлардан арнайы қорғау;
3. жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын нақты ұйымдастыру. Өмір

сүру-негізгі тактикалық талап.
Үнемділік – бұл сенімділік пен төзімділік талаптарын орындаған

жағдайда желіні салу мен пайдалануға кететін ең аз шығын.
Үнемділік қамтамасыз етіледі:
1. үлгілік сериялық шығарылатын және стандартты конструкцияларды

қолданумен;
2. материалдар мен жабдықтарды біріздендіру;
3. арзан материалдарды қолдану;
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4. пайдалану процесінде одан әрі дамыту, кеңейту және жетілдіру
мүмкіндігімен.

Ауылшаруашылық техникаларының, агрегаттар мен өндірістік
желілердің электр жетегі. Электр жетегі-электр қозғалтқышынан, беріліс
механизмінен, басқару және қорғау аппаратурасынан тұратын және жұмыс
машинасына энергияны (қозғалысты) хабарлау және беру үшін арналған
жүйе.

Бір өндірістік агрегатта жұмыс істейтін электр қозғалтқыштарының
саны бойынша трансмиссиялық, бір және көп қозғалтқышты электр
жетектері ажыратылады.

Трансмиссиялық жетекті электр қозғалтқышынан қозғалыс кәсіпорын
цехтарында орналасқан бас трансмиссияларға және топтық трансмиссияларға
берілген кезде, электр қозғалтқышы трансмиссия арқылы машиналар тобын
қозғалысқа әкелетін жалпы трансмиссиялық жетекке бөледі. Бірқатар
себептер бойынша трансмиссиялық жетек қазір қолданылмайды,

Бір жетекте жұмыс машинасы бір электрқозғалтқышпен қозғалысқа
келтіріледі. Жалғыз диск қарапайым және жеке болуы мүмкін, соңғысы
қарапайым жеке және ерекше болып бөлінеді. жеке.

Бір қарапайым жетек кезінде электр қозғалтқышынан машинаға
қозғалыс беру механизмдері (белдік беріліс, редуктор, муфта) арқылы түседі.
Қарапайым жеке жетекте элементтер, беріліс механизмдері (икемді кесу
машинасы) сақталады, ал ерекше жеке жетекте олар жоқ.
Электрқозғалтқыштың жекелеген бөліктері кейде атқарушы механизммен
біріктірілген және тіпті жұмыс органдарының функцияларын орындайды
(мысалы, электр түтіктері).

Электр жетегі күрделі қондырғыларда кездеседі, жекелеген жұмыс
органдары өз электрқозғалтқыштарымен қозғалысқа келтіріледі (мысалы,
АВМ агрегатында-0,4 витаминді ұнды дайындау үшін тоғыз
электрқозғалтқыштар, ал СҚА дән кептіргішінде-8,0 олардың он).

Электрқозғалтқышты жұмыс машинасымен қосудың әртүрлі тәсілдері
қолданылады.

Әр түрлі муфталарды пайдалана отырып, тікелей қосылу электр
қозғалтқышы мен жұмыс машинасы біліктерінің айналу жиілігінің тең болуы
шартымен мүмкін.

Электр қозғалтқышы мен машинасы біліктерінің айналу жиілігі сәйкес
келмеген кезде, әртүрлі үлгідегі берілістердің көмегімен жанама қосылыстар
қолданылады: белдік, тізбекті, тісті.

Кең таралған белбеу берілістері құрылғы бойынша қарапайым,
жүрістің бірқалыпты болуын, жұмыстың үнсіздігін қамтамасыз етеді, қызмет
көрсетуге ыңғайлы.

Тізбекті берілістер, негізінен, тізбекті біліктің айналу жиілігін
төмендету үшін қолданылады. Олар бұралады және сырғанаусыз жұмыс
істейді.

Тісті берілістер (цилиндрлік, конустық және бұрамдық дөңгелектері
бар редукторлар) - ең жетілдірілген беріліс механизмдеріне жатады. Олар
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қолданылады: белдік, тізбекті, тісті.

Кең таралған белбеу берілістері құрылғы бойынша қарапайым,
жүрістің бірқалыпты болуын, жұмыстың үнсіздігін қамтамасыз етеді, қызмет
көрсетуге ыңғайлы.

Тізбекті берілістер, негізінен, тізбекті біліктің айналу жиілігін
төмендету үшін қолданылады. Олар бұралады және сырғанаусыз жұмыс
істейді.

Тісті берілістер (цилиндрлік, конустық және бұрамдық дөңгелектері
бар редукторлар) - ең жетілдірілген беріліс механизмдеріне жатады. Олар

үшін үлкен беріліс сандар, айтарлықтай берілетін қуат, жұмыстың ұзақ
мерзімділігі тән.

Басқару және қорғау аппаратурасы электр қондырғыларын қосу және
ажырату, олардың параметрлерін реттеу (жылдамдық, кернеу, қуат және
т.б.), оларды қалыпты жұмыс режимдерінен қорғау, өндірістік процестерді
бақылау және реттеу үшін арналған.

Электр аппараттары мақсаты, басқару тәсілі (қолмен, қашықтан,
автоматты), ток түрі (тұрақты немесе ауыспалы), конструкциясы, орындалуы
(ашық, қорғалған, шаң шашыратпайтын, тропикалық және т.б.) бойынша
жіктеледі.

Мақсаты бойынша: қолмен басқару аппараттары (ажыратқыштар,
ауыстырып қосқыштар, пакеттік ажыратқыштар және т.б.) және релелік-
контактілі (контакторлар, магниттік қосқыштар, электр реле, реостаттар,
командоаппараттар), қорғау аппараттары (сақтандырғыштар, автоматты
ажыратқыштар, жылу релелері), технологиялық бақылау аппараттары және
дабыл аппараттары (әртүрлі датчиктер, реле) ажыратылады.

Ажыратқыштар (Р) және ауыстырып қосқыштар (п) тұрақты (440 ' В
дейін) және ауыспалы (500 в дейін) токтың электр тізбектерінің сирек емес
(қолмен) тұйықталуы мен ажыратылуы үшін қолданылады. Оларды ашық,
жабық және судан қорғалған әртүрлі тарату құрылғыларының панельдеріне
тігінен орнатады.

Жетек түрі бойынша рубильниктер мен ауыстырып қосқыштар орталық
тұтқамен (Р және П типті), бүйірлік тұтқамен (РБ және тб), бүйірлік рычагты
жетегімен (РПБ және ППБ) және Орталық рычагты жетегімен (РПЦ және
ППЦ) болуы мүмкін; полюстер саны бойынша - бір, екі және үш полюсті.

Жылжымалы байланыс - 2 кескіш пышақтары (сурет 30) бір ұшымен
тірек осінің айналасында еркін бұрылады, ал екіншісі серіппелі губкалар
түрінде орындалған 1 қозғалмайтын контактілерге кіреді. Ажыратқыш
немесе ауыстырып қосқыш түрін белгілеудегі сандар мынаны білдіреді:
әріптерден кейінгі бірінші - полюстер саны (1, 2 немесе 3), екіншісі -еске алу
тогы (1-100 А, 2-250 А, 4-400 A, 6-600 А).
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Сурет 30.Ажыратқыш:
1-қозғалмайтын байланыстар; 2-қозғалмалы байланыстар.

Пакеттік ажыратқыштар (ПВМ) және ауыстырып қосқыштар (ППМ),
пакеттік-кулачкалық ажыратқыштар (г1кв) және ауыстырып қосқыштар
(ПКГ1) шағын қуатты электр қозғалтқыштарын, жарық беру аспаптарын
және 160 а дейінгі тұрақты және ауыспалы ток тізбектеріндегі және 380 В
дейінгі кернеудегі басқа да электр қондырғыларын жиі емес қосу және
ажырату үшін қолданылады.

31- суретте пакет кесіндісі көрсетілген. Ажыратқыштың тұтқасын
бұрған кезде білік бұрылады, ал онымен бірге 1-ші жұдырық. Серіппенің
әсерінен 3 ролик 2 төмен жылжиды. Байланыс көпірі 4 қозғалмайтын
контактілерді кеңейтеді 5. Тозуға төзімділікті арттыру мақсатында
түйіспелер металл керамикадан жасалады.

Ажыратқыштың (ауыстырып қосқыштың) (сурет 26)  түрін белгілеу
былай ажыратылады: ПВМЗ-25-Ашық орындалған пакетті ажыратқыш, үш
полюсті, номиналды ток 25 А; ПКП-25-2-40-1 - пакеттік-кулачкалық
ауыстырып-қосқыш, номиналды ток 25 А.

Электр кедергісін өзгерткіштер фазалық айналмалы асинхронды
электрқозғалтқыштарды, тұрақты токтың электрқозғалтқыштарын жіберу
үшін, сондай-ақ электрқозғалтқыштардың айналу жиілігін және
генераторлардың кернеуін реттеу үшін қолданылады. Мақсаты бойынша іске
қосу, іске қосу реттеу және реттеу реостаттары бөлінеді; салқындату тәсілі
бойынша - ауа, май (трансформаторлық май) және құм (таза,
Гигроскопиялық емес құм).



217

Сурет 30.Ажыратқыш:
1-қозғалмайтын байланыстар; 2-қозғалмалы байланыстар.

Пакеттік ажыратқыштар (ПВМ) және ауыстырып қосқыштар (ППМ),
пакеттік-кулачкалық ажыратқыштар (г1кв) және ауыстырып қосқыштар
(ПКГ1) шағын қуатты электр қозғалтқыштарын, жарық беру аспаптарын
және 160 а дейінгі тұрақты және ауыспалы ток тізбектеріндегі және 380 В
дейінгі кернеудегі басқа да электр қондырғыларын жиі емес қосу және
ажырату үшін қолданылады.

31- суретте пакет кесіндісі көрсетілген. Ажыратқыштың тұтқасын
бұрған кезде білік бұрылады, ал онымен бірге 1-ші жұдырық. Серіппенің
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полюсті, номиналды ток 25 А; ПКП-25-2-40-1 - пакеттік-кулачкалық
ауыстырып-қосқыш, номиналды ток 25 А.

Электр кедергісін өзгерткіштер фазалық айналмалы асинхронды
электрқозғалтқыштарды, тұрақты токтың электрқозғалтқыштарын жіберу
үшін, сондай-ақ электрқозғалтқыштардың айналу жиілігін және
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Сурет 31. Пакет жұдырықша ажыратқыш:
1 - жұдырықша; 2 - шығыршық; 3 - серіппе; 4 - жылжымалы

контактілі көпір; 5-жылжымайтын контактілер.

Электр кедергісін өзгерткіш қарапайым түрінде кедергілер мен
ауыстырып-қосқыш құрылғы элементтерінің жиынтығынан тұрады. Кедергі
элементтері никелиннен, шойын құйылған, қалыпталған болат, сым немесе
таспа түрінде жасалады.

"Сақтандырғыш-ажыратқыш" блоктары салынған күштік және К және
ЯБП-1, ЯБПВУ, ЯРП-20, шаңды үй-жайларда және үй-жайлардан тыс
жерлерде орнатылады. Блок үш полюсті ажыратқыштан және үш
сақтандырғыштан тұрады. Жәшіктерде блок іске қосылған кезде есіктің
ашылуын және есік ашық болған кезде Блоктың қосылуын болдырмайтын
блоктар болады. Күштік жәшіктерде ажыратқыштың орнына үш полюсті
ПНВ-30 іске қосқышы пайдаланылады.

Магнитті жібергіштер асинхронды электрқозғалтқыштарды және 500 В
дейінгі кернеуде және 50 Гц ток жиілігінде басқа жүктемелерді басқару үшін
қолданылады (сурет 32).
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Сурет 32 -Магнитті іске қосу схемасы:
1 - өзекше; 2 - шарғы; 3 - серіппе; 4 - Зәкір; 5 - жылжымалы

контактілер; 6-жылжымайтын контактілер.

Олар электр қондырғыларының жұмысын дистанциялық басқаруды,
оларды лезде жоғалудан және кернеу берілгеннен кейін өздігінен қосылудан
қорғауды, ал жылу релесі болған кезде - артық жүктеме тогынан қорғауды,
кернеудің 50-60% - ға дейін төмендеуі кезінде автоматты ажыратуды
қамтамасыз етеді және автоматика схемаларына кіреді. Іске қосу
құрылғысының принциптік схемасы 25-суретте келтірілген. 2 шарғыға
кернеу берген кезде 5 жылжымалы байланыс қатты байланысқан 1 өзекшеге
тартылады.

5 және 6 контактілері электр қозғалтқышты қоса алғанда тұйықталады.
Егер шарғылар қуат көзінен айырылса, онда 5 және 6 контактілері 3
серіппесінің әсерінен ажыратылады және электр қозғалтқышын ажыратады.

Реверсивті емес және реверсивті магниттік қосқыштар бар. Кері
бағыттаушы іске қосқыштардың көмегімен электрқозғалтқышты қосып,
ажыратып қана қоймай, сонымен қатар оның айналу бағытын өзгертуге
болады.

Реверсивті емес магниттік іске қосқышты басқару үшін екі кнопкалы
элементтері бар басқару кнопкалары қолданылады (сурет 33): "қосу"
(тұйықтағыш) және "Тоқта" (ажыратқыш), ал реверсивті басқару үшін - үш
кнопкалы элементпен: "Алға" (екі контакттар: тұйықтағыш және
Ажыратқыш), "артқа" (екі контакттар: тұйықтағыш және ажыратқыш) және
"Тоқта" (тек ажыратқыш).

33-суретте реверсивті емес іске қосқыштың көмегімен
электрқозғалтқыштың жұмысын басқару схемасы көрсетілген.



219

Сурет 32 -Магнитті іске қосу схемасы:
1 - өзекше; 2 - шарғы; 3 - серіппе; 4 - Зәкір; 5 - жылжымалы

контактілер; 6-жылжымайтын контактілер.

Олар электр қондырғыларының жұмысын дистанциялық басқаруды,
оларды лезде жоғалудан және кернеу берілгеннен кейін өздігінен қосылудан
қорғауды, ал жылу релесі болған кезде - артық жүктеме тогынан қорғауды,
кернеудің 50-60% - ға дейін төмендеуі кезінде автоматты ажыратуды
қамтамасыз етеді және автоматика схемаларына кіреді. Іске қосу
құрылғысының принциптік схемасы 25-суретте келтірілген. 2 шарғыға
кернеу берген кезде 5 жылжымалы байланыс қатты байланысқан 1 өзекшеге
тартылады.

5 және 6 контактілері электр қозғалтқышты қоса алғанда тұйықталады.
Егер шарғылар қуат көзінен айырылса, онда 5 және 6 контактілері 3
серіппесінің әсерінен ажыратылады және электр қозғалтқышын ажыратады.

Реверсивті емес және реверсивті магниттік қосқыштар бар. Кері
бағыттаушы іске қосқыштардың көмегімен электрқозғалтқышты қосып,
ажыратып қана қоймай, сонымен қатар оның айналу бағытын өзгертуге
болады.

Реверсивті емес магниттік іске қосқышты басқару үшін екі кнопкалы
элементтері бар басқару кнопкалары қолданылады (сурет 33): "қосу"
(тұйықтағыш) және "Тоқта" (ажыратқыш), ал реверсивті басқару үшін - үш
кнопкалы элементпен: "Алға" (екі контакттар: тұйықтағыш және
Ажыратқыш), "артқа" (екі контакттар: тұйықтағыш және ажыратқыш) және
"Тоқта" (тек ажыратқыш).

33-суретте реверсивті емес іске қосқыштың көмегімен
электрқозғалтқыштың жұмысын басқару схемасы көрсетілген.

Сурет 33 - Асинхронды электрқозғалтқышты ТРП жылу релесі бар
реверсивті емес магнитті жібергіштің көмегімен басқару үлгісі.

Реверсивті іске қосқыш екі реверсивті емес іске қосқышты біріктіреді
және электрлік, ал кейде механикалық екі қосқыштың бір мезгілде қосылуын
болдырмайтын блоктар, яғни қоректендіруші желіде қысқа тұйықталу.
Сенімді өзара құлыптау үшін іске қосу батырмаларының ажыратқыш
контактілерін және 34-суретте көрсетілгендей ажыратқыш блок-
контактілерді пайдалану ұсынылады. Түймені алға басқан кезде алдымен осы
түйменің түймесі тізбектегі артқа қарай ажыратылады, содан кейін тізбектегі
түйіспе алға тұйықталады, іске қосқыш қосылады және іске қосқыштың
блок-түймесі тізбектегі артқа қарай қосымша ажыратылады.

Механикалық бұғаттау аппараттардың жылжымалы бөліктерінде
бекітілген екі иінтіректі қамтиды, бірінші іске қосқыш іске қосылған кезде
оның иінтірегі екінші жылжымалы бөліктің қозғалуына кедергі келтіреді
(және керісінше).

Өнеркәсіп номиналды қосылған қуат кезінде күштік түйіспелердің
қызмет ету мерзімі 0,7 млн. іске қосу және электр қозғалтқышының 0,7 млн.
тоқтауы; механикалық тозуға төзімділігі 4-7 млн. қосу-ажырату; қосу жиілігі
600 в 1 сағ.

Бұрылыс магниттік жүйесі бар ПА сериялы магниттік қосқыштар
үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы шамаларды шығарады. 380 және
500 в кернеудегі ең жоғары қосылатын қуаты 75 кВт.
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Сурет 34- Асинхронды электрқозғалтқышты реверсивті магниттік
жібергіштің көмегімен басқару үлгісі.

ПА-322 маркасы былай ажыратылады: ПА сериялы магниттік қосқыш,
3 габаритті, қорғалған, жылу релесі бар реверсивті емес.

Командоаппараттар (2рвм, КЭП-12У, МПК-2-12 типті) талап етілетін
кесте бойынша технологиялық процестер операцияларының кезектілігі мен
ұзақтығын автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді.

Бұл процесті басқарудың дәлдігін арттыруға, өнімнің сапасын
жақсартуға және оның өзіндік құнын төмендетуге ықпал етеді.

Ауыл шаруашылығындағы электротехнология. Электрлендіру – халық
шаруашылығының барлық салаларын табысты дамытудың, ғылыми-
техникалық прогресті жүзеге асырудың, еліміздегі коммунизмнің
материалдық-техникалық базасын құрудың шешуші шарттарының бірі.

Ауыл шаруашылығында электрлендіру кешенді механикаландыру мен
автоматтандырудың, еңбек өнімділігін күрт арттырудың және бүкіл ауыл
шаруашылығы өндірісін түбегейлі көтерудің негізі және міндетті шарты
болып табылады.

Электр энергиясының осындай үлкен мөлшерін жеткізу және тиімді
пайдалану үшін жеткілікті қуатты энергия қабылдағыштары, дамыған электр
желілері, түрлі заманауи электр машиналарының, қондырғыларының,
құрылғылар мен аспаптардың үлкен арсеналы болу керек. Осының
барлығының ауыл шаруашылығы тоғызыншы бесжылдықтың соңына қарай
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толық көлемде болады.
Ауыл шаруашылығының электромеханизациясы әртүрлі машиналарды,

агрегаттарды, құрылғыларды қозғалысқа әкелетін электр қозғалтқыштарын
қолдануға негізделеді.

Қазір отандық өнеркәсіп ауыл шаруашылығының кейбір процестері
мен өндірістеріне тән қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларында жұмыс
істеуге есептелген арнайы ауыл шаруашылығы сериясының
қозғалтқыштарын шығарады. Бұл жабық, үрленетін, химиялық және аязға
төзімді машиналар, сенімді жұмыс істейді және ашық ауада -45-тен +45° С-қа
дейінгі температурада, 95% - ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта және
агрессивті газдар мен шаң бар барлық ауыл шаруашылығы үй-жайларында
жұмыс істейді.

Ауыл шаруашылығындағы ғылыми-техникалық прогрестің маңызды
дәлелді ережесі жаңа, бірегей техникалық идеяларды әзірлеу және ауыл
шаруашылығы өндірісіне енгізу болды. Олардың барлығы технологиялық
процестерде электр энергиясын тікелей қолданумен байланысты.

Алайда ауыл шаруашылығын электрлендіру саласындағы ғылыми-
техникалық прогресс қағидасы жаңа технологияларды, әдістер мен
құралдарды әзірлеу мен енгізуді ғана емес, сондай-ақ электр жетегі,
сәулелендіру, жарықтандыру және т. б. сияқты дәстүрлі болып табылатын
даму мен жетілдіруді көздейді.

Орталықтандырылған энергиямен жабдықтаудың артықшылықтары
айқын: бұл ең алдымен  - ауыл тұтынушыларына қажетті мөлшерде сапалы
және арзан электр энергиясын сенімді және үздіксіз беру. Қазір энергияны
орталықтандырып алатын өндірістік ауыл шаруашылық жүктемелері үшін
төмен жеңілдікті тариф белгіленген: 1 киловатт-сағатқа 1 копейка.
Нәтижесінде ауыл шаруашылығы өндірісінің ең энергияны көп қажет ететін
процестерінде (мысалы, суды жылыту, жемді буландыру, мал қораларын,
жылыжайларды жылыту және т. б. үшін) электр энергиясын кеңінен қолдану
экономикалық тиімді болады.

Автоматты басқару жүйесінің элементтері. Қазіргі кезде еліміз
бойынша мал басы тез өсіп келеді. Бұл шығарылатын мал шаруашылығы
өнімдері санының артуына ықпал етеді. Осы оң динамиканы сақтау, сондай-
ақ ауыл шаруашылығының осы саласының одан әрі дамуына ықпал ету үшін
автоматтандыру және механикаландыру құралдарына жүгіну қажет (35,36
суреттер). Ферманы автоматтандыру көптеген артықшылықтарға ие, соның
ішінде: шығарылатын өнімнің сапасы өсуде, өнімнің өзіндік құны
төмендейді, ауыл шаруашылығы жабдықтарын шығаратын салалардың
дамуы ынталандырылады.
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Сурет 35 - Ірі қара малдың автоматтандырылған фермасы

Шаруа қожалығындағы қызметкерлер штатын кеңейтпестен мал басын
айтарлықтай арттыруға мүмкіндік алу үшін не істеуге болады? Ол үшін
келесі құралдармен қол жеткізілетін еңбек өнімділігін арттыру қажет:

- фермерлік шаруашылықтарға арналған жабдықтардың заманауи
үлгілерін әзірлеу және енгізу қажет;

- сауыншылардың қол еңбегінің орнына сауу жабдығын белсенді
қолдану;

- шаруашылықты жүргізудің прогрессивті әдістерін зерттеу және
пайдалану, соның ішінде малдарды бордақылау және ұстау.

Көп жағдайда сүт фермасының оңтайлы жұмысы үшін қажетті
жабдықтар кешенін салыстырмалы түрде шағын аумақта орналастыруға
болады, бұл электр энергиясында жұмыс істейтін механикаландыру және
автоматтандыру құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді.
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Сурет 36- Автоматтандырылған шошқа фермасы

Әрине, мамандандырылған жабдық негізінен ең көп еңбекті қажет
ететін және уақыт бойынша шығынды өндірістік операциялар үшін қажет.
Мал шаруашылығы фермалары үшін мұндай процестер мыналар болып
табылады: қиды алып тастау және мал ұстайтын аумақты жинау; тиеу-түсіру
жұмыстары; сауу; жем тарату.

Қазіргі уақытта механикаландырудың бірқатар құралдары әзірленіп,
табысты қолданылуда, оның ішінде: мал азығын тарату және жануарларды
автоматты суару бойынша арнайы жабдықтар; қиды жою үшін
автоматтандырылған механизмдер; сауу жабдығы (бір уақытта бірнеше
сиырды сауудың прогрессивті технологиясын қолдану арқылы).

Мұндай тетіктер жұмыстың ең ауыр учаскелерінде қол еңбегін табысты
ауыстырады. Мысалы, мұндай фермаларда жүздеген жоғары сауылатын
сиырларға қызмет көрсетумен бес адам айналысады, ал персонал
механизациясы болмаған жағдайда екі есе көп қажет.

Жалпы механикаландыру мен автоматтандырудың прогрессивті
құралдарын қолдану мынадай артықшылықтарға ие: фермадағы санитарлық-
гигиеналық жағдайды жақсарту, жануарларды жеке азықтандыру бойынша
талаптарды сақтау, мал өнімділігі артып, шығарылатын өнімнің сапасы
өсуде, ақшалай қаражатты едәуір үнемдеуге қол жеткізіледі.
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Біздің компанияның мамандары сіздің фермаңызды автоматтандыру
жобасын әзірлейді, сондай-ақ жабдықты орнату және баптау бойынша
барлық жұмыстарды орындайды.

Жалпы, ферманы автоматтандыру бойынша жұмысты қойма қорларын
бақылау және әр нақты мал тобына арналған технологиялық карталар
негізінде ферманың жұмысшыларымен ортақ аралас рационды дайындау
үшін оңтайлы бастау керек. Бұл жағдайда азық араластырғыштың стандартты
таразы терминалы араластырғышпен-компьютермен ауыстырылады, оған
рациондар бойынша деректер бағдарламалық енгізіледі. Азық
араластырғыштың операторы тек тамақтандырғысы келетін жануарлардың
кезекті тобын таңдайды, ал микрокомпьютер оны қандай компонент және
қандай мөлшерде жүктеу керектігі туралы хабардар етеді. Оператордың
рационды қалыптастыру жөніндегі барлық жұмысы, сондай-ақ рецептінің
әрбір компонентін жүктеу нәтижелері зоотехник одан әрі талдау үшін оның
жадында тіркеледі. Осылайша, фермада жем тарату айқын, ашық және
үнемді болады.

Ауыл шаруашылық машиналары мен құралдары, олардың түрлері
тақырыбы бойынша практикалық тапсырмалар

Мақсаты: студенттердің ауыл шаруашылық машиналарын жұмысқа
дайындауға, реттеуге және оларды бөлшектеп құрастыруға дағдыландыру
және машина мен қосалқы құралдардың құрылысын жетік біліп, негізгі және
көмекші органдарының жұмысын реттеуді меңгерту.

Тапсырма 1. Аспалы, жартылай аспалы және тіркемелі соқаларға
техникалық сипаттама толтыру.
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Тапсырма 2 . ЛДГ -5 сыдыра жыртқышына тххалық сипаттама беру
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Тапсырма 3 .Тұқым сепкіш аппараттар мен сошниктердің құрылысы мен
реттелуін үйрену.

Төмендегі кестеге тұқым сепкіш аппараттар мен сошниктердің құрылысы,
реттелулері жөнінде түсініктеме жазыңыз.

Реттеуге жататын
байланыстар

Реттеулердің қысқаша
түсініктемесі

Байланыстардың
сызбасы

 
 
 

  

 
 Тарау бойынша бақылау сұрақтары:

1. Ауыл шаруашылық машиналары мен құралдарының түрлерін атап
көрсетіңіздер, оларға сипаттама беріңіздер
2. Егіс машиналары және ауыл шаруашылығы жабдықтарының түрлерін
атап, оларға сипаттама беріңіздер
3.  Ауыл шаруашылығындағы өндірістік процесстерді электрлендіру деген
не?
4.  Ауыл шаруашылығындағы өндірістік процесстерді механикаландыру
дегенді қалай түсінесіздер?
5.  Механикаландыру мен автоматтандырудың прогрессивті құралдарын
қолданудың артықшылықтары қандай?

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Д. Алиакбаркызы- Ауыл шаруашылығын механикаландыру және
электрлендіру; Алматы, 2011

2. В.М. Баутин - Ауыл шаруашылығын механикаландыру және
электрлендіру; Моска, 1996

3. В. К. Скоркин - Ауыл шаруашылығын электрлендіру және
автоматтандыру; Москва, 2009
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Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар

Тараудың мазмұны ауылшаруашылық машиналары мен құралдары
туралы жалпы ақпаратты зерттеуге бағытталған.

Егу және отырғызу машиналарының функционалдық және атқарушы
қызметтерін, топырақтың бетін өңдеуге және өсімдіктерге күтім жасауға
тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналарды, сонымен қатар
ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестерімен немесе ауруларымен және
арамшөптерімен күресуге арналған машиналарды зерттеу қарастырылған.
Сондай-ақ ауыл шаруашылығындағы өндірістік процесстерді
механикаландыру мен электрлендіру негіздері жазылған.
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қызметтерін, топырақтың бетін өңдеуге және өсімдіктерге күтім жасауға
тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналарды, сонымен қатар
ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестерімен немесе ауруларымен және
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Сондай-ақ ауыл шаруашылығындағы өндірістік процесстерді
механикаландыру мен электрлендіру негіздері жазылған.

4 ТАРАУ АГРАРЛЫҚ БИЗНЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Модульге қысқаша шолу.
Бұл модуль агроөнеркәсіптік кешенді басқару және кәсіпорынның

қаржылық және маркетингтік қызметін ұйымдастыру үшін қажетті
білімдерді, біліктер мен дағдыларды сипаттайды.

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар жаңа ауыл
шаруашылығы құрылымдарын басқару жүйелері,агроөнеркәсіптік қызметтің
құқықтық аспектілерін игереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: кәсіпорынның қаржылық
бақылауын жүргізуді, нарықтық экономикаға көшу жағдайында
агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды мемлекеттік реттеумен танысуды, қазіргі
заманғы маркетингті ұйымдастыру және ұйымдастыру кезінде олардың
түрлерін анықтаумен, жарнама арқылы сатуды және сатуды ынталандыру
әдістерімен танысуды, кәсіпорынға әсер етудің сыртқы факторларын
зерттеуді үйренеді.

4.1. Аграрлық бизнесті ұйымдастырудың негіздері. Аграрлық
өнеркәсіп кешенін басқару

Экономиканы дамыту және елдің аграрлық секторын реформалау
жағдайында агроөнеркәсіптік кешендегі басқару жүйесінің тиімділігін
арттырудың ерекше маңызы бар.

Аграрлық менеджмент- бұл ауылшаруашылық ұйымын басқару
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Ірі шаруашылықтар экономикалық және әлеуметтік жоспардың
бірқатар артықшылықтарына ие. Олар қолайсыз экономикалық және табиғи
жағдайларға қарсы тұратын мүмкіндіктерге көбірек ие.

Ірі шаруашылықтарды ұйымдастыру кезінде жұмыспен қамтуды
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мынадай шаралар қабылдануы тиіс:

- нарықтық конъюнктураға сәйкес өндірісті мамандандыруды және
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әртараптандыруды жетілдіру;
- ресурстық әлеуетті оңтайландыру;
- басқару, ұйымдастыру және еңбекақы төлеу жүйесін жақсарту;
- серіктестермен және мемлекетпен өзара қарым-қатынасты жетілдіру;
- инвестиция тарту;
АӨК дамуында, атап айтқанда өндірістік-техникалық қызмет көрсету

саласында ауыл шаруашылығының маусымдық сипатынан туындайтын
бірқатар ерекшеліктер бар. Ең алдымен, бұл өндірістік-техникалық
агроөнеркәсіптік қызмет көрсету салаларына әртүрлі жүктеме.
Мелиоративтік, агрохимиялық және өндірістік-технологиялық қызмет
көрсету неғұрлым айқын маусымдық сипатқа ие. Бұл ерекшелік аграрлық
қызмет құрылымын қалыптастыруда, табиғи заңдарды қолдану арқылы тірі
организмдердің дамуының биологиялық жағдайларын реттеуде ескерілуі
керек. Мысалы, әртүрлі вегетациялық кезеңдері бар дақылдардың жаңа
сорттарын өсіру жұмыс уақытын қысқартуға немесе ұзартуға мүмкіндік
береді.

Ауыл шаруашылығына өндірістік-техникалық қызмет көрсету
жүйесіндегі жағдайды жақсарту үшін барлық қажетті шараларды жүйелі
негізде жүргізу, сондай-ақ ауыл шаруашылығына қызмет көрсетудің
аймақтық ерекшеліктерін ескеру және осы мәселені шешудегі мемлекеттің
рөлін арттыру қажет. Бұл жағдайда негізгі шараларға мыналарды жатқызуға
болады:

- инвестициялық басымдықтар мен қаржыландыру көздерін көрсете
отырып, өндірістік-қаржылық қызметті жоспарлау және болжау;

- тиімді жұмыс істейтін меншік иелеріне өндіріс құралдарының қозғалыс
механизмін іске асырумен меншік қатынастарын реттеу;

- экономикалық өзара қарым-қатынастарды ұйымдық-құқықтық
қамтамасыз ету;

- өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдердің көтерме және бөлшек
саудасын реттеу жүйесін құру;

- маркетингтік қызмет құру;
- баға мониторингін ұйымдастыру;
- ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын жеткізу кезінде

лизингтік қатынастарды реттеу;
- шаруашылық және коммерциялық есеп айырысуды ұйымдастыру;
- аграрлық сервистің құрылымдық бөлімшелерінде еңбекті ынталандыру

және т. б.
Ауылшаруашылық өндірісінің маусымдылығы кеңістікте және уақытта

сатып алу-сату актілерінің бұзылуына әкеледі, бұл несие қажеттілігін
тудырады. Өз қызметінің ерекшелігіне байланысты ауыл шаруашылығы
тауар өндірушілері де, аграрлық сервис ұйымдары да ұзақ мерзімді
несиелерсіз қалыпты қызметті жүргізе алмайды. Сондай-ақ,
ауылшаруашылық өндірісіндегі капитал айналымы басқа салаларға қарағанда
баяу екенін атап өткен жөн. Бұл мүмкіндік бұл саланы капиталды
инвестициялау үшін аз тартымды етеді.



229

әртараптандыруды жетілдіру;
- ресурстық әлеуетті оңтайландыру;
- басқару, ұйымдастыру және еңбекақы төлеу жүйесін жақсарту;
- серіктестермен және мемлекетпен өзара қарым-қатынасты жетілдіру;
- инвестиция тарту;
АӨК дамуында, атап айтқанда өндірістік-техникалық қызмет көрсету

саласында ауыл шаруашылығының маусымдық сипатынан туындайтын
бірқатар ерекшеліктер бар. Ең алдымен, бұл өндірістік-техникалық
агроөнеркәсіптік қызмет көрсету салаларына әртүрлі жүктеме.
Мелиоративтік, агрохимиялық және өндірістік-технологиялық қызмет
көрсету неғұрлым айқын маусымдық сипатқа ие. Бұл ерекшелік аграрлық
қызмет құрылымын қалыптастыруда, табиғи заңдарды қолдану арқылы тірі
организмдердің дамуының биологиялық жағдайларын реттеуде ескерілуі
керек. Мысалы, әртүрлі вегетациялық кезеңдері бар дақылдардың жаңа
сорттарын өсіру жұмыс уақытын қысқартуға немесе ұзартуға мүмкіндік
береді.

Ауыл шаруашылығына өндірістік-техникалық қызмет көрсету
жүйесіндегі жағдайды жақсарту үшін барлық қажетті шараларды жүйелі
негізде жүргізу, сондай-ақ ауыл шаруашылығына қызмет көрсетудің
аймақтық ерекшеліктерін ескеру және осы мәселені шешудегі мемлекеттің
рөлін арттыру қажет. Бұл жағдайда негізгі шараларға мыналарды жатқызуға
болады:

- инвестициялық басымдықтар мен қаржыландыру көздерін көрсете
отырып, өндірістік-қаржылық қызметті жоспарлау және болжау;

- тиімді жұмыс істейтін меншік иелеріне өндіріс құралдарының қозғалыс
механизмін іске асырумен меншік қатынастарын реттеу;

- экономикалық өзара қарым-қатынастарды ұйымдық-құқықтық
қамтамасыз ету;

- өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдердің көтерме және бөлшек
саудасын реттеу жүйесін құру;

- маркетингтік қызмет құру;
- баға мониторингін ұйымдастыру;
- ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын жеткізу кезінде

лизингтік қатынастарды реттеу;
- шаруашылық және коммерциялық есеп айырысуды ұйымдастыру;
- аграрлық сервистің құрылымдық бөлімшелерінде еңбекті ынталандыру

және т. б.
Ауылшаруашылық өндірісінің маусымдылығы кеңістікте және уақытта

сатып алу-сату актілерінің бұзылуына әкеледі, бұл несие қажеттілігін
тудырады. Өз қызметінің ерекшелігіне байланысты ауыл шаруашылығы
тауар өндірушілері де, аграрлық сервис ұйымдары да ұзақ мерзімді
несиелерсіз қалыпты қызметті жүргізе алмайды. Сондай-ақ,
ауылшаруашылық өндірісіндегі капитал айналымы басқа салаларға қарағанда
баяу екенін атап өткен жөн. Бұл мүмкіндік бұл саланы капиталды
инвестициялау үшін аз тартымды етеді.

Ауылшаруашылық менеджментін дамытудың ерекшеліктерін ферма
секторында байқауға болады. Бүгінгі таңда бұл экономикалық реформалар
жылдарында қалыптасқан және оңтайлы басқару шешімдері арқылы
ұжымдық шаруашылықтармен сәтті бәсекелесетін тұрақты бизнес.    

Фермерлік сектор жоғары мамандандырылған өндірісті жүргізумен
және қызметкерлердің оңтайлы санын жалдаумен ерекшеленеді.

Бүгінгі таңда шаруа (фермер) қожалықтарын дамыту үшін негіз
өндірісті кеңейту процесі болып табылады: шағын кәсіпкерлерді сіңіру;
шаруашылықтардың өзара және ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарымен
кооперациясы; интеграцияланған бірлестіктерді құруға қатысу; жер
учаскелерін жалдау және жер үлестерін тарту есебінен олардың жер алаңын
кеңейту; шағын несиелеу; инвесторлармен өзара әрекеттесу.

Шаруа (фермер) қожалықтары шағын мөлшеріне қарамастан бірнеше
жағымды қасиеттерге ие: - жоғары жеке қызығушылық; - сыртқы ортаның
өзгеруіне тез бейімделу қабілеті; - тұтынушылық сұранысқа тез жауап беру
қабілеті.

Бірақ мұндай кәсіпорындар ірі кәсіпорындардан айырмашылығы,
шектеулі өнім түрлеріне байланысты қолайсыз экономикалық жағдайларға
өте осал.

Шаруа (фермер) қожалықтарына бір жақты өндірістік бағыт тән
(негізінен дәнді дақылдарды өсіру). Олар өзгеріп жатқан нарықтық
жағдайлар кезінде маневр жасау үшін шектеулі мүмкіндіктерге ие және
қаражатпен шектелген, бұл ауылшаруашылық өндірісін кешенді жүзеге
асыру үшін қажетті жабдықтың болмауына әкеледі.

Аграрлық құқықта құқықтық реттеу әдісі рұқсат беру, тыйым салу
және қолдану шараларының үйлесімімен сипатталады. Аграрлық құқықтың
құрылымы құқықтық институттар мен нормалардан тұрады. Аграрлық-
құқықтық институттардың аграрлық қатынастарды реттеудегі рөліне сәйкес
ғылыми негізделген орналасуы аграрлық құқық жүйесі болып табылады.
Аграрлық құқық жүйесі Жалпы және Ерекше бөлімнен тұрады.

Жалпы институттарға мыналар жатады: ауыл шаруашылығын
мемлекеттік реттеу, ауылшаруашылық ұйымдарының құқықтық мәртебесі,
аграрлық реформаның құқықтық негіздері.

Ерекше бөлімге мыналарды айқындайтын институттар кіреді: ауыл
шаруашылығы ұйымдары мүлкінің құқықтық режимі; қаржылық қатынастар;
еңбек қатынастары; шарттық қатынастар; аграрлық заңнаманы бұзғаны үшін
жауапкершілік. Аграрлық құқықтың принциптері- аграрлық қатынастарды
реттейтін құқық нормаларында, нормативтік-басқару идеяларында, құқық
саласының мазмұнын анықтайтын мынадай негізгі ережелерде көрсетілген:
аграрлық қатынастардағы қатысушылардың теңдігі; шаруашылық қызметтің
ұйымдық-құқықтық нысандарын ерікті таңдау құқығы; меншік нысандары
мен түрлерінің көптігі; жер қатынастарының тұрақтылығы; ауыл
шаруашылығы қызметін мемлекеттік реттеу; ауыл шаруашылығы тауарын
өндірушілердің шаруашылық дербестігі мен жауапкершілігі.

Аграрлық құқықтық қатынастар аграрлық құқықтың нормаларымен
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және онымен байланысты құқық салаларымен реттеледі, бұл
ауылшаруашылық өнімдерін өндіру процесінде, сондай-ақ оны өңдеу мен
сату процесінде қалыптасатын қатынастар. Аграрлық құқықты реттеудің мәні
болып табылатын барлық аграрлық құқықтық қатынастар ішкі шаруашылық,
сыртқы шаруашылық болып 2 топқа бөлінеді. Ал, салалық негізіне қарай
ауылшаруашылық қатынастар 4 топқа бөлінеді: жер, мүлік, еңбек,
ұйымдастырушылық және басқарушылық.

Ішкі аграрлық құқықтық қатынастар- бұл ауылшаруашылық
кооперативіне, жетекші (фермерлік) немесе жеке қосалқы шаруашылыққа,
сондай-ақ ауылшаруашылық өндірісін ұйымдастырудың мемлекеттік және
басқа нысандарындағы еңбек шартына негізделген, осы жердегі өндірістік-
шаруашылық қызмет процесінде жерді, басқа мүлік пен еңбекті пайдалануды
ұйымдастыруға байланысты қалыптасатын құқықтық қатынастар.

Сыртқы аграрлық құқықтық қатынастар- бұл ауылшаруашылық
кәсіпорындарының, олардың бірлестіктерінің және ауылшаруашылық
өндірісінің басқа қатысушыларының бір-бірімен, сондай-ақ басқа
кәсіпорындармен, ұйымдармен, азаматтармен және тиісті мемлекеттік
органдармен қатынастарының белгілі бір жиынтығы.

Нарықтық экономика жағдайында ауылшаруашылық өндірісін жүргізу
негізінен кәсіпкерлікпен байланысты.

Кәсіпкерлік қызмет- бұл заңда белгіленген тәртіппен осы сапада
тіркелген адамдардың мүлікті пайдаланудан, тауарларды сатудан,
жұмыстарды орындаудан немесе қызметтер көрсетуден жүйелі түрде пайда
алуға бағытталған тәуелсіз, өз тәуекелі бойынша жүзеге асырылатын қызмет.
Яғни, экономикалық қызметтің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдау
бастамасы кәсіпкердің өзіне тиесілі; ол ықтимал шығындар қаупін тудырады.
Заңда арнайы белгіленген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік билік пен
басқару органдарының кәсіпкерлік қызметіне араласуға жол берілмейді.

Кәсіпкерлік субъектілері заңды тұлғалар да, азаматтар да болып
табылады. Заңды тұлға-меншігінде, шаруашылық жүргізуінде немесе жедел
басқаруында жеке мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша
жауап беретін ұйым. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін
барлық заңды тұлғаларды коммерциялық және коммерциялық емес деп
бөлуге болады. Коммерциялық емес ұйымдарға мыналар жатады:
ауылшаруашылық тұтыну кооперативтері, ауылшаруашылық
кооперативтерінің одақтары мен қауымдастықтары және т. б. Коммерциялық
ұйымдардың ерекшелігі- оларды тек заңды нысандарда құруға болады:
Экономикалық қоғамдар мен серіктестіктер, өндірістік кооперативтер,
мемлекеттік және муниципалды унитарлық кәсіпорындар.

Біз аграрлық бизнесті ауыл шаруашылық тауарын өндіру және өткізу
үрдісінде бизнес субъектілері арасында, сондай-ақ тауар өндірушілер мен
нарыктық инфрақұрылым кәсіпорындары арасында қалыптасатын іскерлік
қатынастар жүйесі ретінде қарастырамыз.

Кез келген басқа бизнес тәрізді аграрлық бизнестің субъектілері:
кәсіпкерлер; тұтынушылар; жалдамалы қызметкерлер; мемлекет болып
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және онымен байланысты құқық салаларымен реттеледі, бұл
ауылшаруашылық өнімдерін өндіру процесінде, сондай-ақ оны өңдеу мен
сату процесінде қалыптасатын қатынастар. Аграрлық құқықты реттеудің мәні
болып табылатын барлық аграрлық құқықтық қатынастар ішкі шаруашылық,
сыртқы шаруашылық болып 2 топқа бөлінеді. Ал, салалық негізіне қарай
ауылшаруашылық қатынастар 4 топқа бөлінеді: жер, мүлік, еңбек,
ұйымдастырушылық және басқарушылық.

Ішкі аграрлық құқықтық қатынастар- бұл ауылшаруашылық
кооперативіне, жетекші (фермерлік) немесе жеке қосалқы шаруашылыққа,
сондай-ақ ауылшаруашылық өндірісін ұйымдастырудың мемлекеттік және
басқа нысандарындағы еңбек шартына негізделген, осы жердегі өндірістік-
шаруашылық қызмет процесінде жерді, басқа мүлік пен еңбекті пайдалануды
ұйымдастыруға байланысты қалыптасатын құқықтық қатынастар.

Сыртқы аграрлық құқықтық қатынастар- бұл ауылшаруашылық
кәсіпорындарының, олардың бірлестіктерінің және ауылшаруашылық
өндірісінің басқа қатысушыларының бір-бірімен, сондай-ақ басқа
кәсіпорындармен, ұйымдармен, азаматтармен және тиісті мемлекеттік
органдармен қатынастарының белгілі бір жиынтығы.

Нарықтық экономика жағдайында ауылшаруашылық өндірісін жүргізу
негізінен кәсіпкерлікпен байланысты.

Кәсіпкерлік қызмет- бұл заңда белгіленген тәртіппен осы сапада
тіркелген адамдардың мүлікті пайдаланудан, тауарларды сатудан,
жұмыстарды орындаудан немесе қызметтер көрсетуден жүйелі түрде пайда
алуға бағытталған тәуелсіз, өз тәуекелі бойынша жүзеге асырылатын қызмет.
Яғни, экономикалық қызметтің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдау
бастамасы кәсіпкердің өзіне тиесілі; ол ықтимал шығындар қаупін тудырады.
Заңда арнайы белгіленген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік билік пен
басқару органдарының кәсіпкерлік қызметіне араласуға жол берілмейді.

Кәсіпкерлік субъектілері заңды тұлғалар да, азаматтар да болып
табылады. Заңды тұлға-меншігінде, шаруашылық жүргізуінде немесе жедел
басқаруында жеке мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша
жауап беретін ұйым. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін
барлық заңды тұлғаларды коммерциялық және коммерциялық емес деп
бөлуге болады. Коммерциялық емес ұйымдарға мыналар жатады:
ауылшаруашылық тұтыну кооперативтері, ауылшаруашылық
кооперативтерінің одақтары мен қауымдастықтары және т. б. Коммерциялық
ұйымдардың ерекшелігі- оларды тек заңды нысандарда құруға болады:
Экономикалық қоғамдар мен серіктестіктер, өндірістік кооперативтер,
мемлекеттік және муниципалды унитарлық кәсіпорындар.

Біз аграрлық бизнесті ауыл шаруашылық тауарын өндіру және өткізу
үрдісінде бизнес субъектілері арасында, сондай-ақ тауар өндірушілер мен
нарыктық инфрақұрылым кәсіпорындары арасында қалыптасатын іскерлік
қатынастар жүйесі ретінде қарастырамыз.

Кез келген басқа бизнес тәрізді аграрлық бизнестің субъектілері:
кәсіпкерлер; тұтынушылар; жалдамалы қызметкерлер; мемлекет болып

табылады.
Кәсіпкерлер өндіріс кұралдарына жеке меншік негізінде, меншіктің

топтық, ұжымдық кооперативтік, акционерлік және үлестік секілді түр-
түрімен жұмыс істейді.

Олар іс-әрекеттің мынандай түрлерімен айналысады: егін
шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімін өндіру; ауыл шаруашылық
өнімін өткізу мен саудаға салу; коммерциялық делдалдық; ауыл
шаруашылық тауарын ендірушілерді материалдық-техникалық ресурстармен
жабдықтау.

Кәсіпкерлердің іскерлік мүддесі кіріс алу арқылы орындалады.
Агробизнестің бұл қатысушыларының іскерлік мүддесі өзінің жұмысынан
кіріс кіргізу жолымен, жұмыс күшіне жеке меншіктің болуы және жұмысқа
еркін түрде орналасу құқығы негізінде орындалады.

Мемлекет іскерлік қатынастарға қатысушы тұрғысынан нарықтық
қатынастарды экономикалық және құқықтық механизмдер арқылы реттеуді
жүзеге асырады.

Мемлекеттік құрылымдар ауыл шаруашылық өнімін өндірушілерге
ақшалай қосымша көмектер (дотациялар), несиелер, салықтық жеңілдіктер
мен үкіметтік тапсырмалар береді. Кәсіпкерлерді қажетті ақпаратпен
қамтамасыз ете алады және заңды бизнесті жүзеге асыруға кепілдік бере
алады, бұл үшін іскерлік қатынастарды заңдылықпен және нормативті
реттеушілер бар.

Нақты өмірде бизнестің бүкіл осы субъектілері, бір-біріне тікелей
ықпал ете отырып, өзара тығыз байланыста жұмыс істейді, яғни бизнес -
оның құрамдас бөліктерінің кешенді іс-әрекеті.

Агробизнестің жалпы міндеті - өнеркәсіптің жекелеген түрлерін жете
зерттеу, сондай-ақ бүкіл кешенінің өзін жоспарлау мен ауыл шаруашылық
өнімін өндіруді; нарықтық тауар алмасуды зерттен білуді, қаржылапдыруды
басқару ісін ұйымдастыруды (менеджментті), кәсіпорынның іс-әрекетін
есептеу мен талдауды мұқият ұштастыру болып табылады. Нақ осы пәннің
мазмұны осындай міндеттерді тірек етіп құрылған.

Агробизнеске қызмет көрсетуді негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін
өндіру үшін керекті қызметтермен қамтамасыз етуші кәсіпорындар немесе ірі
кәсіпорынның бөлімшелері жүзеге асырады. Бұған ауыл шаруашылығын
материалдық-техникалық ресурстармен қамтамасыз етуші кәсіпорындар
(жабдықтаушы кәсіпорындар), өндірістік қызмет көрсетуді қамтамасыз етуші
кәсіпорындар (агросервис), ауыл шаруашылық кәсіпорындарына техникалық
және жөн-жобалық (консалтингтік) көмек көрсетуші фирмалар жатады.

Бұл кәсіпорындардың бәрі, сөз жоқ, бизнес-жоспар негізінде жұмыс
істеуге тиіс.

Материалдық-техникалық жабдықтаумен айналысатын фирмалар
(кәсіпорындар) ең алдымен өздерінің потенциал сатып алушыларын
айқындауы, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының (сатып алушылардың)
өндіріс құралдарына деген қажеттілігін анықтауы керек. Бұл - ауыл
шаруашылық техникасы, бұларға қосымша бөлшектер, резеңке техникалық
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және элеклротехникалық материалдар; минерал тыңайтқыштар мен
пестицидтер, мұнай өнімдері мен мұнай жарақтары болуы мүмкін.

Осы ресурстардың потенциал сатушыларын - өнеркәсіптік
кәсіпорындарды, толайым саудагерлерді айқындау, бұл тауарлардың
бағасын, сапасы мен ассортиментін анықтау, жеткізіп беру шарттарын білу
қажет. Көптеген сатушылардың ішінен сіздің бизнес үшін ең қолайлы бір-
екеуін таңдаған дұрыс.

Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп
кешенінің басты саласы. Қазақстан Республикасының халық шаруашылығы
кешені ашық та біртұтас жүйе болып табылады, ол өзара байланыстағы
құрылым құрушы элементтерден тұрады, олардың әрқайсысы өзінің ғана
емес тұтас жүйенің дамуына әсер етеді. Жүйенің мұндай ашықтығы осы
ортаға қатынастың іштей де (микро), және сырттай да болуына елеулі ықпал
етеді. Алайда экономикалық дамудың әр кезеңінде ортаның әсері әрқилы
болуы мүмкін. Сондықтан халық шаруашылығы кешенін алға бастыру ең
алдымен оның өзін өзі реттеуі мен басқарудың механизмі қаншалықты дұрыс
болатындығына байланысты.

Нарықтық экономиканың өзіне тән сипаты мынада: етер әсері жағынан
ішкі ортаға қарағанда сыртқы ортаның әсері артық болады, бұл қазіргі
қазақстандық жағдайда тіпті ерекше. Бұрын жабық болып келген
экономиканың енді бүкіләлемдік шаруашылық қатынастар жүйесіне ене
бастауы, оның кеңейіп тереңдей түсуі, сыртқы ортаның әсері мен
маңыздылығы факторларының ұлғаюы әрине бәрін жете білуді қиындатады
және әртүрлі тәуекелге баруға алып келеді. Осындай жағдайда оның
тұтастығын сақтай отырып халық шаруашылығы кешенінің барлық
элементтерінің өзара қатынаста қалыпты жұмыс істеулерін қамтамасыз ету
олардың құрылым түзеуші әр элементінің орны мен рөлін анықтаудың
жаңаша, сапалық тұрғыдан келуді қажет етеді.

Халық шаруашылығы кешенінің барлық құрылым түзеуші
элементтерінің арасындағы объективті өзара байланыс пен өзара тәуелділікті
ескермеу және есептемеу кешеннің ретті дамуына, өзін өзі қалыптастыру
циклінің бұзылуына, құрылымдық ілгерілеудің бәсендеуіне әкеліп соғады.
Еліміздің халық шаруашылығы кешенінің құрылым түзеуші кез келген
элементіне түсетін жүктің мөлшері қоғамдық өндіріс пен қоғамдық еңбек
бөлінісіне қарай анықталады. Көптеген ірі мемлекеттердің экономикасында
бірнеше салааралық кешендер бар, олардың негізгілері мыналар:
- отын – энергетикалық кешен (бұған қуат беретін және оны
пайдаланатын генераторлар, энергетикалық ресурстарды алу және өңдеу,
соңғы тұтынушыларға электр қуатын және жылуды диспетчерлік жолмен
жеткізу);
- орман өндірісі кешені (ағаштарды өсіру, дайындау, алғашқы өңдеуден
өткізу және өткізу);
- агро өнеркәсіп кешені (АӨК).

Аграрлық сектор (ауыл шаруашылығы) кез келген елдің
экономикасында ерекше орын алады. Ауыл шаруашылығына айрықша орын
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және элеклротехникалық материалдар; минерал тыңайтқыштар мен
пестицидтер, мұнай өнімдері мен мұнай жарақтары болуы мүмкін.

Осы ресурстардың потенциал сатушыларын - өнеркәсіптік
кәсіпорындарды, толайым саудагерлерді айқындау, бұл тауарлардың
бағасын, сапасы мен ассортиментін анықтау, жеткізіп беру шарттарын білу
қажет. Көптеген сатушылардың ішінен сіздің бизнес үшін ең қолайлы бір-
екеуін таңдаған дұрыс.

Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп
кешенінің басты саласы. Қазақстан Республикасының халық шаруашылығы
кешені ашық та біртұтас жүйе болып табылады, ол өзара байланыстағы
құрылым құрушы элементтерден тұрады, олардың әрқайсысы өзінің ғана
емес тұтас жүйенің дамуына әсер етеді. Жүйенің мұндай ашықтығы осы
ортаға қатынастың іштей де (микро), және сырттай да болуына елеулі ықпал
етеді. Алайда экономикалық дамудың әр кезеңінде ортаның әсері әрқилы
болуы мүмкін. Сондықтан халық шаруашылығы кешенін алға бастыру ең
алдымен оның өзін өзі реттеуі мен басқарудың механизмі қаншалықты дұрыс
болатындығына байланысты.

Нарықтық экономиканың өзіне тән сипаты мынада: етер әсері жағынан
ішкі ортаға қарағанда сыртқы ортаның әсері артық болады, бұл қазіргі
қазақстандық жағдайда тіпті ерекше. Бұрын жабық болып келген
экономиканың енді бүкіләлемдік шаруашылық қатынастар жүйесіне ене
бастауы, оның кеңейіп тереңдей түсуі, сыртқы ортаның әсері мен
маңыздылығы факторларының ұлғаюы әрине бәрін жете білуді қиындатады
және әртүрлі тәуекелге баруға алып келеді. Осындай жағдайда оның
тұтастығын сақтай отырып халық шаруашылығы кешенінің барлық
элементтерінің өзара қатынаста қалыпты жұмыс істеулерін қамтамасыз ету
олардың құрылым түзеуші әр элементінің орны мен рөлін анықтаудың
жаңаша, сапалық тұрғыдан келуді қажет етеді.

Халық шаруашылығы кешенінің барлық құрылым түзеуші
элементтерінің арасындағы объективті өзара байланыс пен өзара тәуелділікті
ескермеу және есептемеу кешеннің ретті дамуына, өзін өзі қалыптастыру
циклінің бұзылуына, құрылымдық ілгерілеудің бәсендеуіне әкеліп соғады.
Еліміздің халық шаруашылығы кешенінің құрылым түзеуші кез келген
элементіне түсетін жүктің мөлшері қоғамдық өндіріс пен қоғамдық еңбек
бөлінісіне қарай анықталады. Көптеген ірі мемлекеттердің экономикасында
бірнеше салааралық кешендер бар, олардың негізгілері мыналар:
- отын – энергетикалық кешен (бұған қуат беретін және оны
пайдаланатын генераторлар, энергетикалық ресурстарды алу және өңдеу,
соңғы тұтынушыларға электр қуатын және жылуды диспетчерлік жолмен
жеткізу);
- орман өндірісі кешені (ағаштарды өсіру, дайындау, алғашқы өңдеуден
өткізу және өткізу);
- агро өнеркәсіп кешені (АӨК).

Аграрлық сектор (ауыл шаруашылығы) кез келген елдің
экономикасында ерекше орын алады. Ауыл шаруашылығына айрықша орын

берілетіндігі адамдардың өмір сүрулеріне қажетті азық – түліктерді
өндіретіндігі және жұмысшы күштерін толықтыратындығы, өндірістік емес
тұтынатын тауарлар мен азық түліктерді және өндірістік мақсаттағы
өнімдерді өндіретіндігі. Шын мәнінде ауыл шаруашылығының даму деңгейі
көп ретте елдің экономикалық деңгейін анықтайды.

Қазақстан Республикасы ежелден аграрлы ел болып есептеледі.
Әртүрлі себептерге байланысты еңбек етуге қабілетті жұрттың, ауыл
шаруашылығындағы үлесі ХХІ ғасырдың басында 10% - ке дейін кеміп кетті.
Бұл жерде негізгі рөлді мемлекеттің саясаты ретінде жарияланған өнеркәсіпті
индустрияландыру факторы атқарды, сөйтіп еңбекке жарамды ауыл
тұрғындары жоғары ақы төленетін және келешегі үлкен салаларға ағылды.

Аграрлық экономиканың екі мағынада ұғымы бар. Тар ауқымда
алғанда бұл кәдімгі ауыл шаруашылығы, яғни азық – түлік өнімдері мен
өңдеуші салаларға шикізаттардың кейбір түрін береді. Осы секторда жүзеге
асырылатын технологиялық процестер егіншілік пен малшаруашылығы
өнімдерін өткізгенге дейін өндірумен шектеледі. Елуінші жылдардың
басында ғылыми және өндірістік түсінігімізге ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндірумен, оны сақтаумен, өңдеумен және тұтынушыларға жеткізумен
шұғылданатын халық шаруашылығы салаларының жиынтығы деген ұғым
беретін агроөнеркәсіп кешені (АӨК) деген атау енді.

А.И. Алтухованың, В.А. Кундиустың пікірлерінше (2004 жылы)
негізінен төрт түрлі сфераны бөліп көрсеткен оңтайлы: біріншісі – ауыл
шаруашылығына өндіріс құрал жабдықтарын жеткізумен және қызмет
көрсетумен шұғылданатын кәсіпорындар мен бірлестіктер; екіншісі – ауыл
шаруашылығының өзі; үшіншісі - өнімдерді сақтаумен, өңдеумен және оны
өткізумен шұғылданатын кәсіпорындар; төртіншісі – ғылми танымдық
мекемелердің, мамандандырылған кеңес беретін, ғылми – зерттеулер
жүргізетін, жаңалықтарды енгізетін орталықтар, ақпараттық және
мониторингтік қызметтер, мәдени ұйымдар.

       АӨК – нің әр сферасындағы салалар мен кәсіпорындардың ауыл
шаруашылығы өнімдерін жеткізудегі үлестері мен оның көлемін жуықтатып
қана анықтауға болады. Бұл мәселен ауыл шаруашылығына қызмет ететін
кәсіпорындар (бірінші сфера) көпжақты болып келеді, олар ауыл
шаруашылығына қатысты емес салаларға да өнімдер дайындайды. Ал сауда
ұйымдары (үшінші сфера) ауыл шаруашылығы өндірісінен басқалардың да
өнімдерін саудалайды. Ал екінші сфераны алатын болсақ ауыл шаруашылығы
өнімдерінің едәуір көп бөлегі жеке меншіктегі қосалқы шаруашылықтарда
өндіріліп жүр. өз қажеттерін өтеу үшін жұртшылықтың өндірген өнімдері мен
оның құнын дәлдікпен айту мүмкін емес – бұл үшін бағалаудың жанама
әдістері қолданылады, ол тұтыну қажеттілігінің шамасы және т.б.

Агроөнеркәсіптік кәсіпорын- ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді
және қайта өңдеуді, ал кейбір жағдайларда сатуды жүзеге асыратын
өндірістік-шаруашылық бірлік (кеңшар, құс фабрикасы, колхоз,
шаруашылықаралық ауыл шаруашылығы кәсіпорны және т.б.).
Агроөнеркәсіптік кешен- тамақ өнімдері мен ауылшаруашылық шикізатынан
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жасалған өнімдерді өндіруді, сондай-ақ оларды тұтынушыларға сатуды
қамтамасыз ететін халық шаруашылығының өзара байланысты мына
салаларының жиынтығы: ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет
көрсету- ауыл шаруашылығында агрохимиялық қызметті ұйымдастыру
жөніндегі іс-шаралар жүйесі; негізгі құралдардың амортизациясы - негізгі
құралдарды (қорларды) біртіндеп тозу және олардың құнын дайындалатын
өнімге ауыстыру процесі; жануарларды зиянсыз ұстау - жануарларды үнемі
бөлмеде ұстау тәсілі; топырақты шарсыз өңдеу- топырақты қабаттарын
орамай, шарсыз құралдармен қопсыту; малды байлаусыз ұстау -
жануарларды топ-тобымен үй-жайға орналастырып, онда еркін жүріп,
серуендету алаңдарына шыға алатын ұстау тәсілі.

Ауыл шаруашылығы кәсіпорнындағы бригада - тұрақты бастапқы
шаруашылық есептегі бөлімше, оның ұжымы өзінің иелігіндегі өндіріс
құралдары бола отырып, серіктестіктің өзара көмегі, жалпы мүдделілік және
жұмыс нәтижелері үшін жауапкершілік негізінде белгілі бір жұмыс шеңберін
(өнім өндіру немесе негізгі өндіріске қызмет көрсету) орындайды.
Ауылшаруашылық кәсіпорнының қосалқы өндірістері- өз кәсіпорнының
өндірістік қажеттіліктерін қамтамасыз ететін жұмыстар мен қызметтерді
орындайды.

Мал шаруашылығы- мал шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін ауыл
шаруашылығы жануарларын өсірумен айналысатын ауыл шаруашылығы
саласы. Ал, жемшөп базасы-мал шаруашылығы үшін жем алу көздері мен
өндірістің материалдық-техникалық құралдарының жиынтығы. Жем бірлігі-
жемшөптің жалпы қоректілігін өлшеу және салыстыру бірлігі. Жем балансы-
малдың жоспарланған өнімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті жемге
қажеттілікті жемшөптің нақты болуымен салыстыру; колхоздың, кеңшардың
өндірістік-қаржылық жоспарының құрамдас бөлігі. Жемшөптік ауыспалы
егіс-егіс алқаптарының құрылымында азықтық дақылдар егістіктің 50% - дан
астамын алып жатқан ауыспалы егіс. Азықтық дақылдар- мал азығы үшін
өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдары. Жемшөп өндірісі-жемді өндіру,
дайындау, өңдеу және сақтау бойынша ұйымдастырушылық, шаруашылық
және технологиялық шаралар жүйесі. Жемшөп жинайтын комбайн-себілген
және табиғи шөптерді, жоғары сабақты дақылдарды (күнбағыс, жүгері)
шабуға, сондай-ақ бір мезгілде ұсақтап және массаны трактор тіркемесіне
немесе жақын келе жатқан көліктің шанағына тией отырып, қақталған шөпті
біліктерден іріктеуге арналған машина. Ауылшаруашылық
кәсіпорындарының айналым капиталы-тауарлы-материалдық қорлар,
аяқталмаған өндіріс шығындары, дайын өнім және өнімді үздіксіз өндіру мен
сатуға қажетті басқа құндылықтар түріндегі қаражат.

Бір өндірістік циклде толығымен тұтынылатын және өз құнын
өндірілетін өнімге толығымен беретін материалдық құндылықтар
ауылшаруашылық кәсіпорындарының айналым қаражаттары деп аталады.

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру-
ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін, озық отандық және шетелдік
тәжірибені пайдалану негізінде совхоз- колхоздарда, шаруашылықаралық
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жасалған өнімдерді өндіруді, сондай-ақ оларды тұтынушыларға сатуды
қамтамасыз ететін халық шаруашылығының өзара байланысты мына
салаларының жиынтығы: ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет
көрсету- ауыл шаруашылығында агрохимиялық қызметті ұйымдастыру
жөніндегі іс-шаралар жүйесі; негізгі құралдардың амортизациясы - негізгі
құралдарды (қорларды) біртіндеп тозу және олардың құнын дайындалатын
өнімге ауыстыру процесі; жануарларды зиянсыз ұстау - жануарларды үнемі
бөлмеде ұстау тәсілі; топырақты шарсыз өңдеу- топырақты қабаттарын
орамай, шарсыз құралдармен қопсыту; малды байлаусыз ұстау -
жануарларды топ-тобымен үй-жайға орналастырып, онда еркін жүріп,
серуендету алаңдарына шыға алатын ұстау тәсілі.

Ауыл шаруашылығы кәсіпорнындағы бригада - тұрақты бастапқы
шаруашылық есептегі бөлімше, оның ұжымы өзінің иелігіндегі өндіріс
құралдары бола отырып, серіктестіктің өзара көмегі, жалпы мүдделілік және
жұмыс нәтижелері үшін жауапкершілік негізінде белгілі бір жұмыс шеңберін
(өнім өндіру немесе негізгі өндіріске қызмет көрсету) орындайды.
Ауылшаруашылық кәсіпорнының қосалқы өндірістері- өз кәсіпорнының
өндірістік қажеттіліктерін қамтамасыз ететін жұмыстар мен қызметтерді
орындайды.

Мал шаруашылығы- мал шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін ауыл
шаруашылығы жануарларын өсірумен айналысатын ауыл шаруашылығы
саласы. Ал, жемшөп базасы-мал шаруашылығы үшін жем алу көздері мен
өндірістің материалдық-техникалық құралдарының жиынтығы. Жем бірлігі-
жемшөптің жалпы қоректілігін өлшеу және салыстыру бірлігі. Жем балансы-
малдың жоспарланған өнімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті жемге
қажеттілікті жемшөптің нақты болуымен салыстыру; колхоздың, кеңшардың
өндірістік-қаржылық жоспарының құрамдас бөлігі. Жемшөптік ауыспалы
егіс-егіс алқаптарының құрылымында азықтық дақылдар егістіктің 50% - дан
астамын алып жатқан ауыспалы егіс. Азықтық дақылдар- мал азығы үшін
өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдары. Жемшөп өндірісі-жемді өндіру,
дайындау, өңдеу және сақтау бойынша ұйымдастырушылық, шаруашылық
және технологиялық шаралар жүйесі. Жемшөп жинайтын комбайн-себілген
және табиғи шөптерді, жоғары сабақты дақылдарды (күнбағыс, жүгері)
шабуға, сондай-ақ бір мезгілде ұсақтап және массаны трактор тіркемесіне
немесе жақын келе жатқан көліктің шанағына тией отырып, қақталған шөпті
біліктерден іріктеуге арналған машина. Ауылшаруашылық
кәсіпорындарының айналым капиталы-тауарлы-материалдық қорлар,
аяқталмаған өндіріс шығындары, дайын өнім және өнімді үздіксіз өндіру мен
сатуға қажетті басқа құндылықтар түріндегі қаражат.

Бір өндірістік циклде толығымен тұтынылатын және өз құнын
өндірілетін өнімге толығымен беретін материалдық құндылықтар
ауылшаруашылық кәсіпорындарының айналым қаражаттары деп аталады.

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру-
ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін, озық отандық және шетелдік
тәжірибені пайдалану негізінде совхоз- колхоздарда, шаруашылықаралық

және басқа да ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында (бірлестіктерінде)
өндірісті ұтымды құру және тиімді жүргізу заңдылықтарын зерттейтін
ғылым. Ұйымдастыру- шаруашылық құрылымының жоспары, кәсіпорынның
ұтымды құрылысының жобасы, онда өндірістің барлық салалары мен
элементтері кеңейтілген өндірісті және жоғары рентабельді шаруашылық
жүргізуді қамтамасыз ететін ғылыми негізделген пропорцияда болады.

Сүт өндірісі мен табынның көбеюінің ағынды-цех жүйесі - мал
фермалары мен сүт өндіру кешендерінде сиырларды ұстау мен
тамақтандырудың белгілі бір тәртібі. Малды қорада ұстау - жануарларды
қыста немесе жыл бойы (жайылым болмаған жағдайда) фермада-жайылу
алаңдарына шығатын үй-жайларда ұстау жүйесі. Жануарларды қорада-
лагерде ұстау - жануарларды қыста үй-жайларда, ал жазда-шатырлармен,
фидерлермен, ішетін ыдыстармен, сауу қондырғыларымен және т.б.
жабдықталған жазғы лагерьлерде ұстау жүйесі. Малды қорада-жайылымда
ұстау - малды қорада ұстау кезеңінде үй-жайларда, ал жайылымда-жасанды
немесе табиғи жайылымдарда ұстау жүйесі. Ауылшаруашылық жануарларын
азықтандыру түрі-белгілі бір типтегі жануарлардың қажеттіліктеріне жауап
беретін және аймақтық жағдайларға сәйкес келетін диеталардағы жемнің
арақатынасы.

Жұмысшылардың еңбек құралдарымен қамтамасыз етілу дәрежесін
сипаттайтын экономикалық көрсеткіш- капиталдың еңбек сыйымдылығы;
бұл негізгі құралдардың орташа жылдық құнының өндірісте жұмыс істейтін
орташа жылдық жұмысшылар санына қатынасы арқылы анықталады.

Ауыл шаруашылығы өнімінің қор сыйымдылығы- өндірістің негізгі
құралдарының өнім бірлігіне жұмсалатын шығындарын сипаттайтын
экономикалық көрсеткіш; негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық
баланстық құнының ауыл шаруашылығы кәсіпорны бір жыл ішінде өндірген
жалпы өнімнің құнына қатынасымен айқындалады.

Қормен жабдықтау- ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының негізгі
қорлармен қамтамасыз етілуін сипаттайтын экономикалық көрсеткіш; негізгі
өндірістік қорлардың орташа жылдық баланстық құнының ауыл
шаруашылығы алқаптарының алаңына қатынасымен анықталады (әдетте 1
га, 100 га есептеуде).

Капиталдың өнімділігі- жұмсалған өндіріс құралдарының бірлігіне
есептеу кезінде өнімнің шығуын сипаттайтын экономикалық көрсеткіш.
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы шаруашылық есеп айырысу-
барлық өндірістік шығындарды өнімді сатудан түскен ақшалай кірістермен
өтеуді, пайда табуды және өндірістің рентабельділігін қамтамасыз етуді
көздейтін жоспарлы шаруашылық жүргізу әдісі.

АӨК - нің барлық салаларының өнімдерінің көлемін тек біржақты ғана,
осы кешенде ғана дайындалған және пайдаланылғанын анықтауға болады.
Мысалы, бірінші сфера үшін бұл арнаулы техникаларды, айталық астық
жинайтын және жемшөп жинайтын комбаиндер, үшінші сфера үшін –
элеваторлар және сол тектес құрылыстар, бұларда ауыл шаруашылық емес
өнімдерді сақтауға болмайды.
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Агроөнеркәсіп кешенінің бірінші сферасына өнеркәсіп өндірісінің
мына салалары жатады: тракторлар мен ауылшаруашылығы машиналарын
шығару; мал шаруашылығы үшін машиналар шығару; тамақ өнеркәсібі үшін
машиналар шығару; минералды тынайтқыштар өндіру; микробиология
өнеркәсібі; химиялық тынайтқыштар мен өсімдікті қорғайтын басқа да
нәрселерді өндіру; селолық құрылыстар; ауыл шаруашылығы мақсатындағы
негізгі құрал жабдықтарды және т.б. жөндеу және техникалық күтім жасау.

Екінші сфераның ауыл шаруашылығының жалпы өнімдеріндегі үлес
салмағы меншіктің барлық түріндегі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының
алған инвестицияларына және амортизациялық есептеулеріне қарай
анықталады. Мамандардың бағалаулары бойынша бірінші сфераның ауыл
шаруашылығының жалпы өнімдерінің алтыдан бірден бестен біріне дейін
алады. Бұл сферада айналымға түспейтін активтердің 15 тен 20 пайызына
дейінгісі бар.

Агроөнеркәсіп кешенінің екінші сферасы сол өзінің ауыл
шаруашылығы. Бұл сферада кешеннің өндірістік потенциалы мен еңбек
ресурстарының басым бөлегі пайдаланылады. АӨК - нің екінші
сферасындағы салалар өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерінің
бағаларының диспоритеті, сондай– ақ ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарының сауда және қоғамдық тамақтандыру орындарымен
қатынастарының реттелмеуі бірінші сферада түпкілікті өнім құнын
төмендетуге әкеліп соқтыруда – қазір бұл пайыз жартысынан аспайды.

АӨК – нің екінші сферасы екі саладан тұрады: егіншілік және мал
шаруашылығы; бұлардың әрқайсысында бірнеше сала бар:

Өсімдік шаруашылығында мынандай салалар бар: - астық
шаруашылығы; - көкөніс шаруашылығы; - жемшөп өндірісі; - қант
қызылшасын өсіру; - картоп өсіру; - кендір өсіру; - жүзім шаруашылығы; -
бақша шаруашылығы және т.б.

Мал шаруашылығының салалары: - етті ірі қара шаруашылығы; - қой
шаруашылығы мен ешкі өсіру; - жылқы шаруашылығы; - құс шаруашылығы;
- шошқа өсіру шаруашылығы; - түйе шаруашылығы; - үй қоянын өсіру; -
балық шаруашылығы және т.б. Игеру әдістемелеріне қарай АӨК– нің бірінші
сферасында 80 – ге дейін қосымша салалары бар.

Агроөнеркәсіп кешенінің үшінші сферасына ауыл шаруашылығы
өнімдерін сақтаумен, өңдеумен, тасымалдаумен және өткерумен
шұғылданатын кәсіпорындар мен ұйымдар кіреді:

Оларға мына салалар кіреді: сүт өндейтін; ет өндейтін; дәмдендіруші
шығаратын; тоқыма; аяқ киім; көлік қызметі; сауда қызметі және т.б. Көріп
отырғанымыздай үшінші сферадағы салалардың көп бөлегі сан қырлы.
Мысалы, жүк таситын көлік ауыл шаруашылығындық жүктер жоқ болса
басқадай жүктерді тасуға арналып жабдықталады; тоқыма өнеркәсібі
импортты шикізатпен, ол аяқкиім синтетикалық заттармен де шығарыла
береді. Сондықтан аталған салаларды АӨК – нің құрамына жеткілікті
дәрежеде рентабельді болғанда енгізуге болады. Басқа жағынан алғанда ауыл
шаруашылығы кәсіпорыны үшінші сфераның өзіне сай болатынын таңдай
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Агроөнеркәсіп кешенінің бірінші сферасына өнеркәсіп өндірісінің
мына салалары жатады: тракторлар мен ауылшаруашылығы машиналарын
шығару; мал шаруашылығы үшін машиналар шығару; тамақ өнеркәсібі үшін
машиналар шығару; минералды тынайтқыштар өндіру; микробиология
өнеркәсібі; химиялық тынайтқыштар мен өсімдікті қорғайтын басқа да
нәрселерді өндіру; селолық құрылыстар; ауыл шаруашылығы мақсатындағы
негізгі құрал жабдықтарды және т.б. жөндеу және техникалық күтім жасау.

Екінші сфераның ауыл шаруашылығының жалпы өнімдеріндегі үлес
салмағы меншіктің барлық түріндегі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының
алған инвестицияларына және амортизациялық есептеулеріне қарай
анықталады. Мамандардың бағалаулары бойынша бірінші сфераның ауыл
шаруашылығының жалпы өнімдерінің алтыдан бірден бестен біріне дейін
алады. Бұл сферада айналымға түспейтін активтердің 15 тен 20 пайызына
дейінгісі бар.

Агроөнеркәсіп кешенінің екінші сферасы сол өзінің ауыл
шаруашылығы. Бұл сферада кешеннің өндірістік потенциалы мен еңбек
ресурстарының басым бөлегі пайдаланылады. АӨК - нің екінші
сферасындағы салалар өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерінің
бағаларының диспоритеті, сондай– ақ ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарының сауда және қоғамдық тамақтандыру орындарымен
қатынастарының реттелмеуі бірінші сферада түпкілікті өнім құнын
төмендетуге әкеліп соқтыруда – қазір бұл пайыз жартысынан аспайды.

АӨК – нің екінші сферасы екі саладан тұрады: егіншілік және мал
шаруашылығы; бұлардың әрқайсысында бірнеше сала бар:

Өсімдік шаруашылығында мынандай салалар бар: - астық
шаруашылығы; - көкөніс шаруашылығы; - жемшөп өндірісі; - қант
қызылшасын өсіру; - картоп өсіру; - кендір өсіру; - жүзім шаруашылығы; -
бақша шаруашылығы және т.б.

Мал шаруашылығының салалары: - етті ірі қара шаруашылығы; - қой
шаруашылығы мен ешкі өсіру; - жылқы шаруашылығы; - құс шаруашылығы;
- шошқа өсіру шаруашылығы; - түйе шаруашылығы; - үй қоянын өсіру; -
балық шаруашылығы және т.б. Игеру әдістемелеріне қарай АӨК– нің бірінші
сферасында 80 – ге дейін қосымша салалары бар.

Агроөнеркәсіп кешенінің үшінші сферасына ауыл шаруашылығы
өнімдерін сақтаумен, өңдеумен, тасымалдаумен және өткерумен
шұғылданатын кәсіпорындар мен ұйымдар кіреді:

Оларға мына салалар кіреді: сүт өндейтін; ет өндейтін; дәмдендіруші
шығаратын; тоқыма; аяқ киім; көлік қызметі; сауда қызметі және т.б. Көріп
отырғанымыздай үшінші сферадағы салалардың көп бөлегі сан қырлы.
Мысалы, жүк таситын көлік ауыл шаруашылығындық жүктер жоқ болса
басқадай жүктерді тасуға арналып жабдықталады; тоқыма өнеркәсібі
импортты шикізатпен, ол аяқкиім синтетикалық заттармен де шығарыла
береді. Сондықтан аталған салаларды АӨК – нің құрамына жеткілікті
дәрежеде рентабельді болғанда енгізуге болады. Басқа жағынан алғанда ауыл
шаруашылығы кәсіпорыны үшінші сфераның өзіне сай болатынын таңдай

алатындығы шектеулі. Бұл сатып алу бағасын негізсіз төмендетуге және
келісім – шарттың текстісіне өндіруші – кәсіпорнынан гөрі қызмет көрсететін
кәсіпорынға тиімдірек болатын анықтамалар енгізуге алып келеді.

Агроөнеркәсіп кешенінің төртінші сферасына аграрлық колледждер
мен университеттердің ғылми – танымдық кешендері, мамандандырылған
кеңес беруші, ғылми – зерттеулер мен оқу ақпараттық орталықтар және
мониторингтік қызмет, мәдениетті ұйымдастыратын ұйымдар жатады.

Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті қалыптастыру үшін белгілі бір
экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және т.б. шарттар керек.

Экономикалық шарттар – бұл дегеніміз ең алдымен тауарларды ұсыну
және оған сұранымның болуы, яғни: - тұтынушылар ала алатын тауарлардың
болуы; - олардың сатып алатындай ақша қаражаттарының болуы; -
қызметкерлердің еңбек ақылары тауарларды алуларына әсер ететін жұмыс
орындарының, жұмысшы күштерінің артық немесе кем болуы; -
экономикалық жағдайларға мыналар елеулі әсер етеді; - ақша ресурстарының
болуы және алу мүмкіндігі; - инвестицияланған капиталдағы табыс деңгейі; -
өздерінің іскерлік операцияларын жүргізуді қаржыландыру үшін ауылдағы
тауар өндірушілерге қарыз бере алатын мекемелердің және оларда заемдік
қаржыларының болуы. Осылардың бәрімен нарықтың инфрақұрылымын
құрайтын әртүрлі ұйымдар шұғылданады: бірінші кезекте - қаржы беру
қызметін көрсететін банктер; екінші кезекте - шикізаттармен,
материалдармен, жартылай фабрикаттармен, комплектілейтін бұйымдармен,
жанармаймен, энергиямен, машиналар және қондырғыламен, аспаптармен
және т.б жабдықтайтын жеткізушілер; үшінші кезекте – тұтынушыларға
тауарларды жеткізу қызметін көрсететін толайым және бөлшек сауданың
сатушылары; төртінші кезекте – бұл кәсіптік және заңгерлік, бухгалтерлік,
делдалдық қызмет көрсететін мамандандырылған фирмалар мен мекемелер;
бесінші кезекте – жұмысшы күштерін іріктеп алуға көмек көрсететін еңбекке
орналастыру жөніндегі агенттік; алтыншы кезекте – бұл жұмысшылар мен
мамандарды, қызметшілерді оқытып үйрететін оқу орны; ақырысында,
жарнамалаушы, көлік қатынасы, қамсыздандыру, байланыс және ақпарат
беретін агенттіктер.

Әлеуметтік шарттар кәсіпкерліктің экономикалық жағдайларға
қалыптасуына әсер етеді. Бұл ең алдымен тұтынушылардың талғамға сай
тауарларды алуға ұмтылыстары. Әртүрлі кезеңдерде осы ұмтылыстардың
өзгеруі де мүмкін. Бұл орайда ортаның әлеуметтік – мәдени жағдайына
байланысты адамгершілік және діни нанымдардың да елеулі рөль
атқаратынын ескерген жөн. Бұл нормалар тұтынушылардың өмір салттарына
және осы арқылы тауарларға деген сұранымдарына да әсер етеді. әлеуметтік
жәйіттер әркімнің жұмысқа деген, еңбек ақыға, жұмыс жағдайына деген
талаптарына ықпал жасайды.

Ауылдағы кәсіпкер кәсіпшілік қызметінен қанағат тауып жүруі тиіс. Ол
қызметкерлерінің деңсаулықтарын қорғау, жұмыс орындарын сақтау және
т.б. мәселелерді шешуге тырысып отырады.

Кәсіпкерлікті қалыптастыруда кадрларды даярлау, қайта даярлау және
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мамандықтарын көтеру маңызды рөль атқарады: кәсіпкерлік қызметті
жүргізудің қазіргі тәсілдеріне оқытып, үйрету; кадрларды оқыту және қайта
оқыту, оларды дамыған елдерде дайындықтан өткізу; кәсіпкерлерді оқытатын
оқытушы кадрларды даярлауды және қайта даярлауды шектеу; ауыл
шаруашылығы бойынша кеңес беретін жүйе құру және т.б;

Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлік процестің негізгі элементтері
біздің пікірімізше мыналар болып табылады: бизнестің мүмкіндігін айқындау
және бағалау; бизнес – жоспарды жасау; ресурстарға қажеттілікті анықтау;
кәсіпорынды басқару.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу саласындағы шарттар. Ауыл
шаруашылығы өнімдерін сату шарттардың бірнеше түрімен жүзеге
асырылуы мүмкін. Бұл сатып алу, жеткізу, сатып алу-сату және комиссия.
Сатып алу шартының негізгі мәні бар, ол бойынша ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары өндірген өнімнің негізгі бөлігі және шаруа (фермер)
қожалықтары мен азаматтардың жеке қосалқы шаруашылықтары, бау-бақша
және бау-бақша мүшелері, өзге де ауыл шаруашылығы серіктестіктері
өнімдерінің едәуір мөлшері сатылады. Келісім - шарт-жоспарланған
экономикалық келісім. Ол белгіленген тәртіппен және осы шаруашылықта
ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту жоспарына сәйкес шаруашылыққа
жеткізілген ауыл шаруашылығы өнімдерін мемлекеттік сатып алуға арналған
жоспарлы тапсырманың негізінде және оны орындау үшін жасалды.
Тараптардың әрқайсысы келісім-шарт жасасу кезінде екінші тараптың
шаруашылық есептегі мүдделерін сақтауға, міндеттерді неғұрлым үнемді
түрде орындауға, міндеттемелерді тиісінше орындамауға байланысты
туындауы мүмкін залалдың алдын алуға немесе азайтуға қажетті шаралар
қабылдауға және екінші тарапты осы шаралар туралы уақтылы хабардар
етуге; оған міндеттерді орындауға жәрдемдесуге міндетті болды.

Нарықтық экономика жəне бизнес. Нарықтық экономика – бұл ең
алдымен еркін іскерлік экономикасы және бизнестің оның барлық
салаларында жұмыс істеуі. Нарықтық қатынастарға көшу тұрғындарды
бизнеске кеңінен тарту арқылы ғана мүмкін болады.

Бизнес – бір жақты анықтауға бағынбайтын, барынша ауқымды және
сан қырлы ұғым. Бизнес дегеніміз ол белгілі бір істі жүргізу.

Бизнестің өзіне тән бір белгісі – ол жеке меншікке, өндіріс факторына
негізделеді. Себебі, жеке меншік өзіндік, отбасылық, топтық және
акционерлік, яғни ұжымдық сияқты әр түрлі болып келеді. Бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық
бағдарламаларды іске асыруды бұл жағдайда мемлекеттік тапсырыс ретінде
мемлекет қаржысына бизнесмендер орындай алады. Экономикасы дамыған
көптеген мемлекеттерде, мысалы мұндай мемлекеттік қолдауды, бизнесті
жүзеге асыру үшін жеңілдік жасауды ұсақ іскерлер, шаруа (фермерлік)
қожалықтары немесе тұтастай агробизнес пайдаланады.
        Бизнес экономикалық қызметтің басқа тұрақты түрлерімен
салыстырғанда өзінің жандылығымен және инициативалылығымен
ерекшеленеді. Бизнесмен үнемі жаңа өнімді, технологияны, сапаны,
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мамандықтарын көтеру маңызды рөль атқарады: кәсіпкерлік қызметті
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оқытушы кадрларды даярлауды және қайта даярлауды шектеу; ауыл
шаруашылығы бойынша кеңес беретін жүйе құру және т.б;

Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлік процестің негізгі элементтері
біздің пікірімізше мыналар болып табылады: бизнестің мүмкіндігін айқындау
және бағалау; бизнес – жоспарды жасау; ресурстарға қажеттілікті анықтау;
кәсіпорынды басқару.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу саласындағы шарттар. Ауыл
шаруашылығы өнімдерін сату шарттардың бірнеше түрімен жүзеге
асырылуы мүмкін. Бұл сатып алу, жеткізу, сатып алу-сату және комиссия.
Сатып алу шартының негізгі мәні бар, ол бойынша ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары өндірген өнімнің негізгі бөлігі және шаруа (фермер)
қожалықтары мен азаматтардың жеке қосалқы шаруашылықтары, бау-бақша
және бау-бақша мүшелері, өзге де ауыл шаруашылығы серіктестіктері
өнімдерінің едәуір мөлшері сатылады. Келісім - шарт-жоспарланған
экономикалық келісім. Ол белгіленген тәртіппен және осы шаруашылықта
ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту жоспарына сәйкес шаруашылыққа
жеткізілген ауыл шаруашылығы өнімдерін мемлекеттік сатып алуға арналған
жоспарлы тапсырманың негізінде және оны орындау үшін жасалды.
Тараптардың әрқайсысы келісім-шарт жасасу кезінде екінші тараптың
шаруашылық есептегі мүдделерін сақтауға, міндеттерді неғұрлым үнемді
түрде орындауға, міндеттемелерді тиісінше орындамауға байланысты
туындауы мүмкін залалдың алдын алуға немесе азайтуға қажетті шаралар
қабылдауға және екінші тарапты осы шаралар туралы уақтылы хабардар
етуге; оған міндеттерді орындауға жәрдемдесуге міндетті болды.

Нарықтық экономика жəне бизнес. Нарықтық экономика – бұл ең
алдымен еркін іскерлік экономикасы және бизнестің оның барлық
салаларында жұмыс істеуі. Нарықтық қатынастарға көшу тұрғындарды
бизнеске кеңінен тарту арқылы ғана мүмкін болады.

Бизнес – бір жақты анықтауға бағынбайтын, барынша ауқымды және
сан қырлы ұғым. Бизнес дегеніміз ол белгілі бір істі жүргізу.

Бизнестің өзіне тән бір белгісі – ол жеке меншікке, өндіріс факторына
негізделеді. Себебі, жеке меншік өзіндік, отбасылық, топтық және
акционерлік, яғни ұжымдық сияқты әр түрлі болып келеді. Бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық
бағдарламаларды іске асыруды бұл жағдайда мемлекеттік тапсырыс ретінде
мемлекет қаржысына бизнесмендер орындай алады. Экономикасы дамыған
көптеген мемлекеттерде, мысалы мұндай мемлекеттік қолдауды, бизнесті
жүзеге асыру үшін жеңілдік жасауды ұсақ іскерлер, шаруа (фермерлік)
қожалықтары немесе тұтастай агробизнес пайдаланады.
        Бизнес экономикалық қызметтің басқа тұрақты түрлерімен
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нарықты, бағаны, сондай-ақ тұтынушыларды, материалдарды, құрал-
жабдықтарды, транспортты, ғимараттарды, ақпараттарды, байланысты және
т.б. іздестіру үстінде болады. Бизнес жоғары деңгейдегі өзінше іс-қимыл
танытуды және экономикалық таңдау бостандығын, сондай-ақ
жауапкершілікті қажет етеді. Бизнестің қасиеттері шығармашылыққа,
жетілдірілуге, жұмыстың тиімді әдістерін іздестіруге итермелейді, ал мұның
өзі өз кезегінде қоғамды экономикалық және әлеуметтік өркениетке алып
келеді.

Бизнес – бұл өзіндік инициативалық, өз мүлкінің жауапкершілігі
аясында жүзеге асатын, жекелеген азамттардың немесе олардың топтарының
пайда немесе басқалай түрінде экономикалық олжа табуға бағытталған кез
келген қызметі.

Бизнес адамзаттың кез келген ойластырылған қызметі ретінде сендіру
негізінде болсын тиісті мағынасындла және заңдық негіздегі жасалуы
жағдайында болсын, мемлекетпен арадағы іскерлікке қатысушылардың
экономикалық қарым-қатынастары нақты ұйымдастыруды қажет етеді.
Заңмен бекітілген іскелік қызметті ұйымдастырудың әдістері бизнестің
ұйымдық-құқықтық формасы деп аталады.

Бизнесті ұйымдастырудың ең қарапайым формасы – бұл жеке іскерлік.
Бұл жағдайда бизнесмен жеке тұлға ретінде кәсіпорынның, фирманың
мәртебесін иеленбей-ақ, өздігінен, жалғызбасты болып іс-қимыл танытады.
Алайда, егер бұл қызмет бір рет қана немесе кездейсоқ жүргізілмей, жүйелі
түрде жүргізілетін болса, онда міндетті түрде мемлекеттік тіркеуден өтеді.
Жеке іскерлік белгіленген минимумнан асатын пайда әкелсе, іскер осы
пайдадан салық төлеуі тиіс. Бірқатар жағдайларда белгілі бір жеке тұлға
бизнеспен айналысуы үшін іскерліктің бірнеше түрімен айналысуға құқық
беретін ақылы лицензия алу қажеттілігі қарастырылған. Мысалы, дәрігерлік
қызмет, білім беру қызметін көрсету, нотариалдық қызмет және т.б.

Егер жеке іскерлік қызмет белгілі бір салады жүйелі жүргізілетін болса,
онда белгілі бір мерзім мен қызмет көлеміне берілетін ақылы патент алу
қажеттілігі туады. Жеке басты іскер өз шығынын өзі толық көтереді және өз
қызметінің нәтижелері үшін өзі жауап беріп, бастаған ісін кезе келген
уақытта тоқтата алады. Жеке іскерлік қызметтің тағы бір түрі жеке
кәсіпорын, фирма, шаруа (фермерлік) қожалығы болып табылады. Бизнестің
мұндай формасындағы мекеме құру құқы кез келген азаматта бар. Бұл үшін
ол өзінің жеке кәсіпорнын тіркеуден өткізіп, заңды тұлға мәртебесін алуы
шарт. Мұндай жағдайда кәсіпорын тек жалғыз адамнан ғана тұрмауы мүмкін.
Бұл кәсіпорынның меншік иесі іскерлік қызметтің субъектісі ретінде
танылады, ол кез келген мөлшерде қызметкерлер жалдауы мүмкін, бірақ олар
іскерлер ретінде емес, жалдамалы қызметкерлер қатарында саналады.

Жеке іскерлік кейде отбасылы кәсіпорын түрінде көрінеді. Мұндай
жағдайда жеке іскерліктен топтық, яғни ұжымдық іскерлікке өту әдісі
байқалады.

Халық шаруашылығында жұмыс істейтін кәсіпорын ұйымдық-
құқықтық құрылымы, масштабы, қызмет ауқымы тұрғысынан әр түрлі болып
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келеді. Құқықтық және өндірістік тұрғыдан алғанда олар жекелеген топтар
мен түрлерге бөлінеді:

1. Атқаратын міндетіне қарай кәсіпкерліктің мынадай түрлері болады:
өндірістік, коммерциялық қаржылық және кеңестік.

2. Меншік түрлері бойынша жеке меншік, мемлекеттік, муниципалды,
сонымен бірге қоғамдық құрылымдар меншігі.

3. Меншіктер саны бойынша кәсіпкерлік іс жеке адамның немесе
ұжымның құрамы болуы керек.

4. Кәсіпкерлік формасы бойынша екіге бөлінеді: 1) ұжымдық-құқықтық;
2) ұжымдық экономикалық.

Серіктестіктер – адамдардың бірлестігі, онда екі және одан да көп
серіктестер болады. Олар өз капиталдарын қосады және әрбір мүше өзінің
капиталымен жеке жауап береді. Олар: 1) жауапкершілігі шектелмеген
серіктестік, 2) командитті (сенімге негізделген) жауапкершілігі шектелген
серіктестік. Ұжымдар өздерінің қаражаттарымен бірігеді. Шектелген
жауапкершілікті қоғам мүшелері ұжымның міндеттемелеріне жауап
бермейді. Олардың жауапкершілігі өздерінің қосқан пайдаларының
мөлшерінде болады. Ал қосымша жауапкершілігі бар ұжымдар өздерінің
барлық дүние-мүлкімен жауапты.

Акционерлік қоғамдар: ашық және жабық түрде болады.
Кәсіпкерліктің ұжымдық-экономикалық формалары:
Концерн – көпсалалы акционерлік қоғам, әртүрлі компаниялардың

бақылау пакеттерін сатып алды.
Ассоциация – экономикалық дербес кәсіпорындардың ерікті бірлестігі.

Маманданған кәсіпорынның негізгі мақсаты ғылыми-техникалық, өндірістік,
экономикалық және әлеуметтік міндеттерді бірігіп шешу.

Консорциум – бұл ірі қаржы операцияларын істеу үшін (мысалы, өте
ірі жобаға инвестиция) біріккен кәсіпкерлердің бірлестігі.

Синдикат – бір саланың кәсіпкерлерін тауар сатуға біріктіру.
Картель - тауар, қызмет көрсету бағасы, нарық аудандарын бөлу,

өндіріс мөлшері жөнінде келісім.
Қаржы-өнеркәсіп тобы – банк, сақтандыру және сауда капиталының

бірлестігі.
Қазір Қазақстанда мынадай ұжымдық-құқықтық формалы

кәсіпкерліктер бар.
Шаруашылық серіктестік – толық серіктестік. Олардың мүшелері өзара

кәсіпорын құру жөнінде келісімге қол қояды. Құруға керекті серіктес
мүшелердің қаражаттарын біріктіру. Серіктестіктің пайдасы, зияны пайға
қарай бөлінеді. Әрбір мүше өзінің табысына пайданы қосып сонан салық
төлейді.

Коммандиттік серіктестік. Барлық серіктестік мүшелері серіктестік
атанған іс жүргізушілер ішінен бір немесе бірнеше мүшелері зиянның
тәуекелін өздерінің қосқан үлестері мөлшерінде жауапкершілікке алады.

Шектеулі жауапкершілікті серіктестік. Оның мүшелері қоғамның
міндеттемелеріне жауап бермейді, ал зиян тәуекелін өздерінің үлестерімен



241

келеді. Құқықтық және өндірістік тұрғыдан алғанда олар жекелеген топтар
мен түрлерге бөлінеді:

1. Атқаратын міндетіне қарай кәсіпкерліктің мынадай түрлері болады:
өндірістік, коммерциялық қаржылық және кеңестік.

2. Меншік түрлері бойынша жеке меншік, мемлекеттік, муниципалды,
сонымен бірге қоғамдық құрылымдар меншігі.

3. Меншіктер саны бойынша кәсіпкерлік іс жеке адамның немесе
ұжымның құрамы болуы керек.

4. Кәсіпкерлік формасы бойынша екіге бөлінеді: 1) ұжымдық-құқықтық;
2) ұжымдық экономикалық.

Серіктестіктер – адамдардың бірлестігі, онда екі және одан да көп
серіктестер болады. Олар өз капиталдарын қосады және әрбір мүше өзінің
капиталымен жеке жауап береді. Олар: 1) жауапкершілігі шектелмеген
серіктестік, 2) командитті (сенімге негізделген) жауапкершілігі шектелген
серіктестік. Ұжымдар өздерінің қаражаттарымен бірігеді. Шектелген
жауапкершілікті қоғам мүшелері ұжымның міндеттемелеріне жауап
бермейді. Олардың жауапкершілігі өздерінің қосқан пайдаларының
мөлшерінде болады. Ал қосымша жауапкершілігі бар ұжымдар өздерінің
барлық дүние-мүлкімен жауапты.

Акционерлік қоғамдар: ашық және жабық түрде болады.
Кәсіпкерліктің ұжымдық-экономикалық формалары:
Концерн – көпсалалы акционерлік қоғам, әртүрлі компаниялардың

бақылау пакеттерін сатып алды.
Ассоциация – экономикалық дербес кәсіпорындардың ерікті бірлестігі.

Маманданған кәсіпорынның негізгі мақсаты ғылыми-техникалық, өндірістік,
экономикалық және әлеуметтік міндеттерді бірігіп шешу.

Консорциум – бұл ірі қаржы операцияларын істеу үшін (мысалы, өте
ірі жобаға инвестиция) біріккен кәсіпкерлердің бірлестігі.

Синдикат – бір саланың кәсіпкерлерін тауар сатуға біріктіру.
Картель - тауар, қызмет көрсету бағасы, нарық аудандарын бөлу,

өндіріс мөлшері жөнінде келісім.
Қаржы-өнеркәсіп тобы – банк, сақтандыру және сауда капиталының

бірлестігі.
Қазір Қазақстанда мынадай ұжымдық-құқықтық формалы

кәсіпкерліктер бар.
Шаруашылық серіктестік – толық серіктестік. Олардың мүшелері өзара

кәсіпорын құру жөнінде келісімге қол қояды. Құруға керекті серіктес
мүшелердің қаражаттарын біріктіру. Серіктестіктің пайдасы, зияны пайға
қарай бөлінеді. Әрбір мүше өзінің табысына пайданы қосып сонан салық
төлейді.
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міндеттемелеріне жауап бермейді, ал зиян тәуекелін өздерінің үлестерімен

жауап береді.
Қосымша жауапкершілігі бар қоғам. Қоғам міндеттемелеріне өздерінің

заттарымен жауап береді.
Акционерлік қоғам – жарғылық капиталы акцияларға аударылған

шаруашылық бірлестігі.
Өндірістік кооперативтер – ерікті түрде біріккен қоғамдар.
Унитарлы кәсіпорын – коммерциялық мекеме, меншіктік құқығы жоқ.

Унитарлық кәсіпорынның мүліктері бөлінбейді. Унитарлық кәсіпорын тек
мемлекеттік немесе муниципалдық болады.

Шағын кәсіпорындар – бұл өзінің көлемі жағынан шағын шаруашылық
ұйымы. Мұнда жұмыс істеушіліердің саны мен шаруашылық айналымының
көлемі заі актілерімен және үкіметтің қаулыларымен белгіленеді.

Жоғарыда келтірілген ұйымдастыру формалары негізінен ұсақ және
орта бизнеске тән. Дамыған елдерде ірі бизнес көптен бері мемлекеттік
шекарадан шығып, экспорт-импорт операцияларымен және басқа елдерде
капитал орналастырумен айналысатын халықаралық компаниялар тәсіліне ие
болды. Осындай компаниялар, бірақ филиалдары бар және бірнеше елде
тіркелгендіктен, дүние жүзіндегі көптеген елдерде бизнес операцяиларын
жүзеге асыратындықтан, трансұлттық компаниялар деп аталады.

Агроөнеркəсіп кешенінің экономикалық тиімділігі. Аграрлы
экономиканың негізгі мақсаттарының бірі өндірістің жеке бір саласының,
сондай тұтас саланың экономикалық тиімділігін анықтау болып табылады.
Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігін бағалауда «ақырғы
өнім» деген ұғымды түсіну керек, ол тұтас алғанда анықтаушы маңызға ие.
Оның өнеркәсіптік өндірістің барлық салаларына қатысты мәні бар, ол ішкі
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аударулардың көлемі кіреді. Сөйтіп мұндай мүліктерге ішкі тұтынудың
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сапасы жағынан қарағанда негізгі қорлардың амортизациясын және басқадай
айналымнан тыс активтердің амортизациясын кіргізеді; саудалық үстеме баға
қою, делдалдарды марапаттау, көлік ұйымдарының қызметтерінің және
басқадай өндіріс пен шаруашылықтардың істеріне қарай жүргізіледі.

Салалардың пропорцияны анықтау және басқарушылық шешімдерді
мемлекеттік, сондай – ақ салалық деңгейде шешу үшін «ақырғы өнімнің
құрылымы» деген ұғым пайдаланылады. Бұл ұғым ақырғы өнімнің
құрылымында әр саланың өнімдерінің үлес салмақтары қандай екенін
көрсетеді.

Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі мына қатынас
бойынша бағаланады: - ақырғы өнімнің құны – ақырғы өнімді өндіруге
жұмсалған; - шығын (ішкі тұтынуға пайдаланылған өнімге жұмсалған
шығынды есептемегенде) яғни, ақырғы өнімнің құны – негізгі өндірістік
қорлардың құны.

Экономикалық тиімділігімен қатар агроөнеркәсіп кешенінің әлеуметтік
тиімділігін де анықтау қажеттілігі туды. АӨК – нің барлық сферасындағы
кәсіпорындар мен ұйымдар негізінен ауылдық жерлерде графикалық шектері
нақты айқындалған аудандарда болғандықтан ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары орналасқан жерлерде жұмыспен қамтылу жағы да артатынын
әлеуметтік тиімділікті анықтайтын көрсеткіш деп қарау керек. Қосымша
көрсеткіштер ретінде еңбек ресурстары бойынша (жұмысшылар, басқарудағы
адамдар және т.б.) және мамандық бойынша жұмыссыздықты азайту жағы да
еске алынады. Бұған керекті деректер жергілікті әкімшіліктерден алынады.

Бұдан басқа әлеуметтік тиімділіктің көрсеткіштері болып мыналар да
табылады: қызметкерлердің сырқаттануларын азайту – бұл кәсіпорындардың
бухгалтерлік есептерінен немесе әлеуметтік қамсыздандыру органдарынан
алынады; өндірісте жарақат алуды және кәсіптік ауруларды азайту – бұл
ақпараттар да содан алынады; автоматтандыру деңгейін көтеру және
жұмыстың кейбір түрлерін кешенді механикаландыру; әйелдер және т.б.
шұғылданатын жұмыс орындарында қол еңбегін қысқарту.

Тиімділік көрсеткіштерінің толық тізбесі әлеуметтік экономика
курсында оқытылады.

Салалардың ұғымы жəне оның ауылшаруашылығындағы орны. Халық
шаруашылығының саласы деп сапалық жағынан бірегей болып келетін
кәсіпорындар мен ұйымдардың жиынтығын атайды, олар қоғамдық еңбек
бөлінісі жүйесінде, өнімдерді өндіруде, жұмыс атқаруда немесе қызмет
көрсетуде, өндірісті дамыту процесінде атқаратын функцияларының
бірегейлілігімен сипатталады. Жекеленген кәсіпорындарды немесе
ұйымдарды нақты бір салаға жатқызу үшін өнімдердің экономикалық
жағынан бағытталуы, шикізаттар мен материалдардың біртектілігі, сол
саладағы технологиялық процестердің сипаттарының жалғасушылығы,
кадрлар құрамының кәсіптік және маманданушылық жағынан ұқсастығы
есепке алынуы қажет.

Халық шаруашылығын салалар бойынша дифференциялау қоғамдық
еңбек бөлінісіне қарай негізделген. Саяси экономика курсы бойынша
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қоғамдық еңбек бөлінісі негізгі үш түрінде көрінеді: жалпы еңбек бөлінісі –
еңбек бөлінісін ірі сфераларға-өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік
қатынасы және т.б. жатқызуды айтады; еңбек бөлінісін даралау - өндірістің
жеке салаларының көрсетілген ірі сфераларының ішінде айрықшаланып
көрінеді.

Ауыл шаруашылығында еңбек бөлінісін даралау мәселен өсімдік
шаруашылығы және мал шаруашылығы болып нақтыланған. Әрине ауыл
шаруашылығын осы көрсетілгендей тұрғыда бөлу жеткіліксіз екендігі
түсінікті, өйткені бір саланың ішінде қосымша салалар да болады ғой
(мәселен өсімдік шаруашылығы, астық өндірісі, жемшөп өндірісі, көкөніс
өндіру және т.б. болып). Жеке салалар мен қосымша салалар әртүрлі
ерекшеліктері бойынша топтастырылады, мәселен: ақырғы өнімді нақты
пайдалану принципі бойынша өндіріс екі қосалқы саладан тұрады - өндіріс
құрал жабдықтарын өндіру және тұтыну заттарын өндіру. Бұлайша топтауға
шығарылған өнімдердің өнеркәсіп өндірісінің басқа сфераларында немесе
саудада немесе тұтынушылар бірден пайдаланатындығы ескеріледі. Осы
жағынан алғанда ауыл шаруашылығын тұтыну заттарын өндіретін
категорияға жатқызылады (өндірістік құрал жабдықтарды өндіретін АӨК –
нің екінші сферасынан өзгешелігімен); барлық өндірісті өндіруші және
өңдеуші деп бөлуге болады. Бұның біріншісіне жататындар табиғи
ресурстарды пайдаланудың нәтижесінде – пайдалы қазбаларды өндіру, ағаш
дайындау, егіншілік өнімдерін өсірумен жинау. Кәсіпорындардың басқа түрі
өндірілген (дайындалған, өсірілген) өнімдерді қоғамдық өндірістің неғұрлым
алғашқы стадияларында қайта өңдейді. Осы белгілеріне қарай ауыл
шаруашылығын өндіруші (өсімдік шаруашылығы, сондай ақ өңдеуші (мал
шаруашылығы) салаларға жатқызуға болады; шығарған өнімдерінің белгілі
бір мақсатқа сәйкес келуіне қарай өндірісті кешенді салаларға бөледі.
Бұлайша айқындау салаларды анықтау үшін емес, салааралық кешендерді
анықтау үшін керек. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде АӨК – і
осындай кешен болып табылады.

Технологиялық процестер, өндірістік техникалық базалардың
ортақтастығы, кадрлар құрамының кәсіптік және мамандықтары , өндіруді
және басқаруды ұйымдастырудың жүйелері ескеріледі. Сандық
көрсеткіштері принципі бойынша халық шаруашылығы экономикасында
саланың алатын орнын анықтауда мыналар пайдаланылады: мемлекеттің
ішкі жалпы өніміндегі саланың ақырғы өнімінің үлес салмағы; еңбекке
қабілетті барлық жұртшылықтың әлгі салада істейтін қызметкерлер санының
үлес салмағы; - салаға қосылған (негізгі объектілердің құны, айналымдағы
активтер және т.б.) материалдық - өндірістік ресурстардың үлес салмағы.

Кей жағдайда сандық көрсеткіштер мен қатар логикалық немесе мәнін
анықтау әдісі де қолданылады. Мысалы, зерттеулер негізінде қоғамдық
өндірістін құрылымындағы саланың рөлі мен орнын елдің экономикалық
немесе әскери қауіпсіздігі тұрғысынан, саланың даму деңгейіне,
шығарылатын өнімдердің саны мен сапасы жұртшылықтың тұрмысына етер
әсеріне қарай анықтайды.
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Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы негізгі салаларының
бірі болып табылады. Сала ретінде ауыл шаруашылығының негізгі мақсаты
халықты азық – түлік өнімдерімен және ақырғы пайдаланылатын
тауарлармен (мата, жүн, осыдан жасалған бұйымдар) қамтамасыз ету болып
табылады. Басқаша сөзбен айтқанда ауыл шаруашылығы жұмысшы күшін
(еңбек ресурстарын) толықтыратын, қосымша құн жасайтын сала. Ауыл
шаруашылығы еліміздің өмірлік маңызды саласы болып табылады.

Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының ерекшелігі.
Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы экономикасының саласы
ретінде кез келген экономикалық жүйеге және кез келген өндірістік күштер
мен өндірістік қатынастарға тән негізгі экономикалық заңдарға бағынады.
Сонымен қатар ауыл шаруашылығында экономикалық және шаруашылық
қызметті жүзеге асыру үшін ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық
өзгешеліктерін, еңбек, өндірістік және жер ресурстарын орналастырудың
ерекшеліктерін ескеру керек. Бұл ерекшеліктер туралы неғұрлым анық
түсінікті негізгі макроэкономикалық ұғымдарды және олардың ауыл
шаруашылығында көрінуіне қарай отырып алуға болады.

Өндірісті жандандыру - бұл жұмысшы күші мен өндіріс жабдықтарын,
сондай - ақ табиғи ресурстарды үнемі жаңартып отыру. Онымен бір мезгілде
адамдар арасындағы қатынастар да жаңарып отырады, өйткені бұлар
өндірістің экономикалық формалары. Бұлайша айқындау өндірістің кез
келген салаға және кез келген қоғамдық - экономикалық кезеңге тән.

Ауыл шаруашылығында өндірісті жандандыруды жүзеге асырудың
ерекшелігі мынада: басқа салалармен салыстырғанда мұнда табиғи -
биологиялық жүйені - жерлерді, өсімдіктерді және малды яғни бәрін де
жандандыру керек. Сөйтіп, қоғамдық - өндірістік қатынастардың бұл
сферасында неғұрлым маңызды болып техниканың, биологияның,
экономиканың және экологияның тұтастығы болып табылады.

Қайта жандандырудың екі түрі бар – жай және кеңейтілген.
Жай қайта жандандыруда өндірілген өнімнің мөлшері мен оның сапасы

кейін келетін әр циклда сол өзгермеген күйінде қалады. Бұл өз кезегінде
өндіріс факторларын өзгеріссіз қалдырады. Барлық қосымша өнім, егер ол
өндірілсе, сол өндірушінің тұтынуы мақсатында жұмсалады. Таза тұрғыда
алғанда жай қайта жандандыру, әсіресе ауыл шаруашылығында тек
теориялық сипатқа ие.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру жердің құнарлылығын
арттыруға байланысты және климат жағдайына елеулі тәуелді. Осындай
жағдайда алдын ала жасалған болжамдардың әр жолы да өндірістік қайта
жандандыру кезеңі (маусымы) аяқталған кездегі нәтижеге сай келуі мүмкін
емес. Мұндай қайта жандандыруды, яғни қосымша алынған барлық азық –
түлік өздерінің тұтынуларына жұмсалса да жай қайта жандандыруға
жатқызуға болмайды. Аграрлық экономика үшін алынған қосымша өнім өз
өндірісінің тиімділігіне ғана емес, бірқатар сыртқы факторларға байланысты.
Кеңейтіп қайта жарақтандыруды жүзеге асырудың екі әдісі бар, олар
экстенсивті және интенсивті. Экстенсивті әдіс еңбек құрал жабдықтарын сан
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Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы негізгі салаларының
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биологиялық жүйені - жерлерді, өсімдіктерді және малды яғни бәрін де
жандандыру керек. Сөйтіп, қоғамдық - өндірістік қатынастардың бұл
сферасында неғұрлым маңызды болып техниканың, биологияның,
экономиканың және экологияның тұтастығы болып табылады.

Қайта жандандырудың екі түрі бар – жай және кеңейтілген.
Жай қайта жандандыруда өндірілген өнімнің мөлшері мен оның сапасы

кейін келетін әр циклда сол өзгермеген күйінде қалады. Бұл өз кезегінде
өндіріс факторларын өзгеріссіз қалдырады. Барлық қосымша өнім, егер ол
өндірілсе, сол өндірушінің тұтынуы мақсатында жұмсалады. Таза тұрғыда
алғанда жай қайта жандандыру, әсіресе ауыл шаруашылығында тек
теориялық сипатқа ие.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру жердің құнарлылығын
арттыруға байланысты және климат жағдайына елеулі тәуелді. Осындай
жағдайда алдын ала жасалған болжамдардың әр жолы да өндірістік қайта
жандандыру кезеңі (маусымы) аяқталған кездегі нәтижеге сай келуі мүмкін
емес. Мұндай қайта жандандыруды, яғни қосымша алынған барлық азық –
түлік өздерінің тұтынуларына жұмсалса да жай қайта жандандыруға
жатқызуға болмайды. Аграрлық экономика үшін алынған қосымша өнім өз
өндірісінің тиімділігіне ғана емес, бірқатар сыртқы факторларға байланысты.
Кеңейтіп қайта жарақтандыруды жүзеге асырудың екі әдісі бар, олар
экстенсивті және интенсивті. Экстенсивті әдіс еңбек құрал жабдықтарын сан

жағынан ұлғайту. Ауыл шаруашылығына қатысты бұл - егіс алқаптарын
кеңейту; мал санын өсіру; өңдеуші өнеркісіп үшін - өндірістік қуаттарды
күшейту; өткеруді жақсарту үшін - сауда алаңдарын кеңейту, жаңа
тұтынушылар табу және олармен шаруашылық қатынастарын ұйымдастыру.

Ауыл шаруашылығында қайта жаңартудың экстенсивті әдісінің
жарқын бір мысалы болып 50 - жылдардың ортасында жүргізілген тың және
тыңайған жерлерді игеру болып табылады. Салыстырмалы түрде жаңа
игерілген алқаптардың түсімділігі төмен болғанымен ССРО сол тұстағы азық
- түлік проблемаларын шешу мүмкін болды. Ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндіруге қатысқан, соған жақын болған ауылдың әр еңбеккері жыл аяғында
бұрын түсіне де кірмеген мөлшерде астық және басқадай өнімдер алды.

Аграрлық секторда (әсіресе егіншілікте) экстенсивті әдістің резервтері
елеулі шектеулі. Алайда осы кезде оның резервтері бар. Елде жүргізілген
аграрлық реформаның кейбір ағаттықтарының салдарынан жердің көпшілігі
(бірінші кезекте колхоздар мен софхоздар таратылған кезде паи ретінде
алынған жерлер) пайдаланылмайды немесе мақсатында пайдаланылмайды.
Оларды ауыл шаруашылығы айналымына қосу белгілі бір шығын, оның
ішінде қаржылай да жұмсауды қажет етеді. Мал шаруашылығында
экстенсивті әдісті қолданудың жақсы мүмкіндіктері бар болғанымен
мемлекеттің саясаты бір бағытпен жалғаспай, тауар өндірушілер аумалы
төкпелі жайыттарға тап болып мал шаруашылығы өнімдерінің кейбір
түрлерін өндіру төмен рентабельді немесе мүлде зиянды болды. Бұл мал
басының барлық түліктен күрт көбеюіне алып келді. өңдірістік алаңдар да
(комплекстер, қора жайлар және т.б.) толықтай немесе ішінара жойылды.
Осындай жәйіттер жергілікті жерлердегі қайта өңдеуші өнеркәсіп
орындарында да орын алды.

Интенсивті әдіс үшін ақырғы өнімдердің саны мен сапасын көтеруге
көмектесетін өндірістік процестің сапалық сипаттарын арттыру жағы тән.
өнімдердің сапасын жақсарту сондай – ақ өндірісті кеңейту де болып
табылады, өйткені сандық көлемдері жағынан бірдей болғанымен сапалырақ
өнімдердің құндылық бағалары жоғары болады. Бұл әдістің бағдарлану
сапасы жайына келсек ол еңбек өнімділігін арттырушы да бола алады. Ауыл
шаруашылығында еңбек өнімділігінің деңгейі тек объективті емес, сондай –
ақ субъективті факторларға да байланысты. Сондықтан қызметкерлердің
мамандықтарын көтеруге, механикаландыру және кешенді
механикаландыруға, өсімдік шаруашылығында қолайсыз климат
жағдайларында, мал шаруашылығында эпизоотия болғанда жұмсалған
шығындар қайтарымын береді. Көп қаражаттық шығындарды талап ететін
әлгіндей шараларды жүргізу қажет те екенін ұмытпаған абзал.

Кеңейтілген қайта жандандырудың ауыл шаруашылығында
қолданылатын интенсивті әдісінің басқа бағыттарына өсімдік
шаруашылығында ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігін арттыру,
мал шаруашылығында малдың өнімділігін арттыру болып табылады. Қазіргі
жағдайда бұл мақсаттарға жету оңай емес, өйткені дақылдардың түсімділігін
көтеру өндірілген минералды тыңайтқыштардың мөлшері мен сапасына, ал
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малдың өнімділігін арттыру жемшөптің мөлшері мен сапасына, малдың
қажеттіліктері теңдестірілген азық түрлерімен азықтандырылуына және т.б.
байланысты, өкінішке орай соңғы кезде бұларға назар аз аударылуда.
Әлгілерден басқа интенсификацияға элитті тұқым шаруашылығы мен мал
тұқымын асылдандыруды жатқызуға болады. Алайда бұл шаралар түбегейлі
зерттеулерді жүргізуді қажет етеді, оған көп қаржы керек. Зерттеулерді жеке
шаруашылықтың немесе бір өңірдегі ауылшаруашылығы басқармасының
аясында жүргізу нәтиже бермейді. Бұл шаралар мезо және микродеңгейде
жүргізіліп ғылыми жағынан қамтамасыз етіліп, ғылми жағынан жетекшілік
жасалып отырылуы тиіс.

Жұмыс күшін толықтырудың келесі ерекшелігі әлеуметтік –
тұрмыстық саланы жоғары деңгейде ұстаудың керектілігінен туындайды.
Ауыл шаруашылығындағы өндіріс жағдайы өнеркәсіп өндіріс жағдайынан
елеулі өзгеше, ауылдық жерлерде тұрудың жайы көптеген элементтер
бойынша қалада тұрудың жайымен салыстыруға келмейді. Осының бәрі
қызметкерледі қосымша ынталандыру және әлеуметтік сфераға қосымша
шығын жұмсауды қажет етеді.

Бухгалтерлік есеп деңгейіндегі ерекшелік және мүлікті бағалау
нәтижесі өндірілген өнімнің бір бөлегі ақша түріне айналмайтынын, сол
тауар - өнім түрінде (мысалы тұқымдық материал) қайта жандандыру үшін
қалатындығын көрсетеді. Солай бола тұрса да бухгалтерлік есеп, салық беру
және басқаруға қатысты шешімдер қабылдау үшін ондай қорлардың ақшалай
бағалануы керек. Сөйтіп, ауыл шаруашылығы өндірісі басқа өндірістік
салалардан тұтас элементтері бойынша ерекшеленеді. Бұл өзгешеліктерді
қайта жарақтандыру процесін ұйымдастырған кезде және түрлерді
таңдағанда және капиталды аграрлық секторда пайдаланудың бағыттарын
таңдағанда ескеру керек.

Ауыл шаруашылығы өндірісінің бұлардан басқа да ерекшеліктері бар,
олар жайында алдағы тақырыптарда айтылатын болады.

Ауыл шаруашылығын орналастыруды экономикалық бағалау.
Экономикалық тиімділікпен және шаруақорлықпен, ең алдымен жерді
пайдалануға жетісу ұтымды ұйымдастырудың есебінен және территорияны
меншіктің әртүрлі формаларындағы шаруашылықтардың пайдалануларымен,
ауыл шаруашылығы өндірісін орналастырумен, жер және мал
шаруашылығын табиғи – шаруашылық зоналары және микрозоналары
бойынша орналастырудың дұрыстығымен айқындалады, бұл қазіргі кезде
нарықтың қалыптасу және даму кезеңінде бұрынғыдан де көкейкесті болуда.

Ауыл шаруашылығы өндірісін орналастырудың экономикалық
тиімділігі өзіне сол күйіндегі жүйе мен құндылық көрсеткіштерді қоса алады.
Экономикалық тиімділікті анықтау қабылданған басқарушылық
шешімдердің дұрыстығын бағалау үшін (республикалық және салалық
деңгейде), сондай – ақ ауыл шаруашылығы өндірісін онан әрі
рационализациялау үшін керек. Ауыл шаруашылығы қызметінің қаржылық
көрсеткіштерін және табыстылығын көтеру үшін қажет.

Орналастырудың тиімділігін анықтауда қолданылатын нақты



247

малдың өнімділігін арттыру жемшөптің мөлшері мен сапасына, малдың
қажеттіліктері теңдестірілген азық түрлерімен азықтандырылуына және т.б.
байланысты, өкінішке орай соңғы кезде бұларға назар аз аударылуда.
Әлгілерден басқа интенсификацияға элитті тұқым шаруашылығы мен мал
тұқымын асылдандыруды жатқызуға болады. Алайда бұл шаралар түбегейлі
зерттеулерді жүргізуді қажет етеді, оған көп қаржы керек. Зерттеулерді жеке
шаруашылықтың немесе бір өңірдегі ауылшаруашылығы басқармасының
аясында жүргізу нәтиже бермейді. Бұл шаралар мезо және микродеңгейде
жүргізіліп ғылыми жағынан қамтамасыз етіліп, ғылми жағынан жетекшілік
жасалып отырылуы тиіс.

Жұмыс күшін толықтырудың келесі ерекшелігі әлеуметтік –
тұрмыстық саланы жоғары деңгейде ұстаудың керектілігінен туындайды.
Ауыл шаруашылығындағы өндіріс жағдайы өнеркәсіп өндіріс жағдайынан
елеулі өзгеше, ауылдық жерлерде тұрудың жайы көптеген элементтер
бойынша қалада тұрудың жайымен салыстыруға келмейді. Осының бәрі
қызметкерледі қосымша ынталандыру және әлеуметтік сфераға қосымша
шығын жұмсауды қажет етеді.

Бухгалтерлік есеп деңгейіндегі ерекшелік және мүлікті бағалау
нәтижесі өндірілген өнімнің бір бөлегі ақша түріне айналмайтынын, сол
тауар - өнім түрінде (мысалы тұқымдық материал) қайта жандандыру үшін
қалатындығын көрсетеді. Солай бола тұрса да бухгалтерлік есеп, салық беру
және басқаруға қатысты шешімдер қабылдау үшін ондай қорлардың ақшалай
бағалануы керек. Сөйтіп, ауыл шаруашылығы өндірісі басқа өндірістік
салалардан тұтас элементтері бойынша ерекшеленеді. Бұл өзгешеліктерді
қайта жарақтандыру процесін ұйымдастырған кезде және түрлерді
таңдағанда және капиталды аграрлық секторда пайдаланудың бағыттарын
таңдағанда ескеру керек.

Ауыл шаруашылығы өндірісінің бұлардан басқа да ерекшеліктері бар,
олар жайында алдағы тақырыптарда айтылатын болады.

Ауыл шаруашылығын орналастыруды экономикалық бағалау.
Экономикалық тиімділікпен және шаруақорлықпен, ең алдымен жерді
пайдалануға жетісу ұтымды ұйымдастырудың есебінен және территорияны
меншіктің әртүрлі формаларындағы шаруашылықтардың пайдалануларымен,
ауыл шаруашылығы өндірісін орналастырумен, жер және мал
шаруашылығын табиғи – шаруашылық зоналары және микрозоналары
бойынша орналастырудың дұрыстығымен айқындалады, бұл қазіргі кезде
нарықтың қалыптасу және даму кезеңінде бұрынғыдан де көкейкесті болуда.

Ауыл шаруашылығы өндірісін орналастырудың экономикалық
тиімділігі өзіне сол күйіндегі жүйе мен құндылық көрсеткіштерді қоса алады.
Экономикалық тиімділікті анықтау қабылданған басқарушылық
шешімдердің дұрыстығын бағалау үшін (республикалық және салалық
деңгейде), сондай – ақ ауыл шаруашылығы өндірісін онан әрі
рационализациялау үшін керек. Ауыл шаруашылығы қызметінің қаржылық
көрсеткіштерін және табыстылығын көтеру үшін қажет.

Орналастырудың тиімділігін анықтауда қолданылатын нақты

көрсеткіштер жүйесіне мыналар жатады: өсімдік шаруашылығында:
экономикалық аудандар мен аймақтар бойынша кейбір өндірілген ауыл
шаруашылығы дақылдарының нақты көлемдерінің үлес салмағы; негізгі
ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігі;  егіс алқаптарының
пайдалану дәрежесі; ауыл шаруашылығындық алқаптардың ел аумағының
жалпы ауданына қатынасындағы үлес салмағы; дақылдардың бір түрі
бойынша егіс алқабының бір өлшем ауданына енгізілетін минералды
тыңайтқыштардың мөлшері; рентабельді ауылшаруашылығындық
кәсіпорындардың саны және олардың санының рентабельділігі аз,
рентабельді емес және зияндыларының сандарына қатынасы; суландыру
(мелиорация) шараларының көлемі – нақты көрсеткіштер (құрғатылған
жерлердің ауданы, суландыру каналдарының ұзындығы және т.б.); негізгі
ауылшаруашылығындық дақылдарды өндірудің динамикасы; өздерінде
өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдермен аймақтың өздерін қамтудың
дәрежесі.

Мал шаруашылығында: бір сиырдан сауылған сүт мөлшері; бір
мекиеннен алынған жұмыртқа саны; сойылған әр малдан (тұқымына қарай)
алынған ет; өндірілген мал шаруашылығы өнімдерінің бір түрінің ел
бойынша жалпы өндірілгеннің ішіндегі үлес салмағы; осы экономикалық
ауданда немесе аймақта жемшөппен қамту жағы және т.б.

Тиімділіктің нақты көрсеткіштерімен қатар құндылық көрсетіштері де
кеңінен қолданылады. Бұлар: жекеленген артық өнімдердің мөлшері (өсімдік
шаруашылығында да, мал шаруашылығында да); аймақтың немесе
экономикалық ауданның ауыл шаруашылығы ұйымдарының алған жалпы
пайдалары; жекеленген өнімдердің орташа рентабельділігі; ауыл
шаруашылығында шұғылданатын әр еңбеккердің орташа табысы; күрделі
қаржылардың мөлшері мен тиімділігі; ауыл шаруашылығы өндірісін қолдау
үшін территорияның орталығынан бағытталған субсидиялардың және
трансферттердің динамикасы және т.б.

Қазіргі жағдайда ауыл шаруашылығын ұтымды орналастырудың
әлеуметтік маңызын мына көрсеткіштердің: - жұмыссыздықты қысқарту
және ауылдық жерлерде тұратын жұрттың еңбекпен шұғылдануларын
көбейтуге; - ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерімен жабдықталған
жаңа жұмыс орындарын құруға; - мамандықтары, шеберліктері және жас
ерекшеліктері бойынша бөлінетін еңбекке қабілетті тұрғындарды барынша
пайдаланудың мүмкіндіктерін қолдануға; - еңбек етуге қабілетті жұрттың
көшіп қонуын азайтуға; - әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың
нәтижесінде ауыл тұрғындарының жалпы өмір сүру деңгейін жақсартуға; -
өндірістік және сауда қызметтеріне қарай салаларды  орналастырудың әсер
етуіне (кейбір бағалау бойынша жаңадан ауыл шаруашылығында жаңадан
ашылған әр жұмыс орнын ашуды қамтамасыз етеді) қарай бағалайды.

Ауылшаруашылығын мамандандыру жəне шоғырландыру. Ауыл
шаруашылығының өндірісін мамандандыру деп қай сала артық дамып, сала
аралық байланысты жақсартуға әсер етсе, тауарлы салаға айналдырса, ауыл
шаруашылығы кәсіпорынның немесе оның бөлімшелерінің,
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микрозоналарының, аудан, облыс, аймақтың өндірістік бағытын айқындауды
айтады. Өндірістің мамандануын айқындайтын саланың дамуына қолда бар
барлық жер, материалды - техникалық және еңбек ресурстары
бағындырылған.

Мамандандыру қоғамдық еңбек бөлінісінің түрі болып табылады. Ол
ауыл шаруашылығын орналастырумен органикалық байланыста, әртүрлі
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді микроаумақтар, аумақтар, аудандар
және шаруашылықтар, ал шаруашылықтың ішінде бөлімшелер, фермалар,
бригадалар, участкелер бойынша ұйымдастыру керек. Мамандандыру
біртекті өнімдерді өндіруді шоғырландыруға әсер етеді. Шоғырландырудың
деңгейі мамандандырудың дәрежесіне байланысты. Мамандандыруды
тереңдетуге әсер ететін факторларға техника мен технологияны жетілдіру,
көліктік комуникацияны дамыту, табиғи жағдайлар және жерге орналастыру
жатады. Екінші жағынан мамандандыруды тереңдетуге мына факторлар да
әсер етеді: жерді ұтымды пайдалану қажеттілігі; салаларды үйлестіру және
ауыспалы егісті қолдану; техникалар мен еңбек ресурстарын жыл бойы
тиімді пайдалану; ауыл жұртшылығын тағам өнімдерімен және қызмет
көрсетумен өзін - өзі қамтамасыз ететін дәстүрге жету; қосымша өнімдерді
(сабан, көң т.б.) пайдалану; шаруашылықтың экономикалық тұрақтылығын
қамтамасыз етуге ұмтылу.

Қазіргі кезде ұсақ көп салалы шаруашылықтарды мамандандыру
процесін қажетті техникалық базалардың және қамту қызметінің болмауы да
тежеуде.

Ауыл шаруашылығын мамандандыру барлық экономикамен тығыз
байланысты және ғылыми – техникалық прогреспен өзара ұштасып жатады.
Ғылыми – техникалық революция жағдайында мамандандыру тереңдей
түседі және оның жеке түрлері дамиды, ауыл шаруашылығын шоғырландыру
мен мамандандыру тереңдейді және жеке түрлері дамиды, ауыл
шаруашылығын шоғырландырудың факторы ретінде маңызы өсіп жоғары
тиімділікке жеткізеді. Бұл процестер ауыл шаруашылығын интеграциялаумен
қоса жүргізіледі. Экономиканың басқа салалары да (өнеркәсіп, сауда, қызмет
көрсету сферасы, көлік қатынасы т.б.) және агроөнеркәсіптік бірлестіктер
құруға көмектеседі. Әртүрлі салалардың өзі экстенсивті әдістер емес
интенсивті әдістер қолданудың нәтижесінде алға басады.

Ауыл шаруашылығы өндірісін мамандандыру шаруашылығының өз
ішінде, шаруашылықтар, аудандар, табиғи – экономикалық зоналар және
микрозоналар бойынша жүзеге асырылатындықтан мынандай формаларды
бөліп көрсетеді: - ішкі шаруашылықтық; - жалпы шаруашылықтық; -
территориалдық (аудандық, зоналық, микрозоналық); - ішкі салалық
(технологиялық) мамандандыру.

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының мамандандырылуын соңғы үш
жылда тауарлы өнімдердің ішінде негізгі (жетекші, басты) өнімнің үлес
салмағына қарай анықтайды. Бұл шаруашылықтың мамандану бағытын
анықтауға негіз болады. Шаруашылық мамандандырылған деп тауарлы
өнімдердің құрамында негізгі өнімнің 50% болғанда айтады.
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микрозоналарының, аудан, облыс, аймақтың өндірістік бағытын айқындауды
айтады. Өндірістің мамандануын айқындайтын саланың дамуына қолда бар
барлық жер, материалды - техникалық және еңбек ресурстары
бағындырылған.

Мамандандыру қоғамдық еңбек бөлінісінің түрі болып табылады. Ол
ауыл шаруашылығын орналастырумен органикалық байланыста, әртүрлі
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді микроаумақтар, аумақтар, аудандар
және шаруашылықтар, ал шаруашылықтың ішінде бөлімшелер, фермалар,
бригадалар, участкелер бойынша ұйымдастыру керек. Мамандандыру
біртекті өнімдерді өндіруді шоғырландыруға әсер етеді. Шоғырландырудың
деңгейі мамандандырудың дәрежесіне байланысты. Мамандандыруды
тереңдетуге әсер ететін факторларға техника мен технологияны жетілдіру,
көліктік комуникацияны дамыту, табиғи жағдайлар және жерге орналастыру
жатады. Екінші жағынан мамандандыруды тереңдетуге мына факторлар да
әсер етеді: жерді ұтымды пайдалану қажеттілігі; салаларды үйлестіру және
ауыспалы егісті қолдану; техникалар мен еңбек ресурстарын жыл бойы
тиімді пайдалану; ауыл жұртшылығын тағам өнімдерімен және қызмет
көрсетумен өзін - өзі қамтамасыз ететін дәстүрге жету; қосымша өнімдерді
(сабан, көң т.б.) пайдалану; шаруашылықтың экономикалық тұрақтылығын
қамтамасыз етуге ұмтылу.

Қазіргі кезде ұсақ көп салалы шаруашылықтарды мамандандыру
процесін қажетті техникалық базалардың және қамту қызметінің болмауы да
тежеуде.

Ауыл шаруашылығын мамандандыру барлық экономикамен тығыз
байланысты және ғылыми – техникалық прогреспен өзара ұштасып жатады.
Ғылыми – техникалық революция жағдайында мамандандыру тереңдей
түседі және оның жеке түрлері дамиды, ауыл шаруашылығын шоғырландыру
мен мамандандыру тереңдейді және жеке түрлері дамиды, ауыл
шаруашылығын шоғырландырудың факторы ретінде маңызы өсіп жоғары
тиімділікке жеткізеді. Бұл процестер ауыл шаруашылығын интеграциялаумен
қоса жүргізіледі. Экономиканың басқа салалары да (өнеркәсіп, сауда, қызмет
көрсету сферасы, көлік қатынасы т.б.) және агроөнеркәсіптік бірлестіктер
құруға көмектеседі. Әртүрлі салалардың өзі экстенсивті әдістер емес
интенсивті әдістер қолданудың нәтижесінде алға басады.

Ауыл шаруашылығы өндірісін мамандандыру шаруашылығының өз
ішінде, шаруашылықтар, аудандар, табиғи – экономикалық зоналар және
микрозоналар бойынша жүзеге асырылатындықтан мынандай формаларды
бөліп көрсетеді: - ішкі шаруашылықтық; - жалпы шаруашылықтық; -
территориалдық (аудандық, зоналық, микрозоналық); - ішкі салалық
(технологиялық) мамандандыру.

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының мамандандырылуын соңғы үш
жылда тауарлы өнімдердің ішінде негізгі (жетекші, басты) өнімнің үлес
салмағына қарай анықтайды. Бұл шаруашылықтың мамандану бағытын
анықтауға негіз болады. Шаруашылық мамандандырылған деп тауарлы
өнімдердің құрамында негізгі өнімнің 50% болғанда айтады.

Қосымша салалардың үлес салмақтары аз және ақшаны да аз түсіреді, алайда
табиғи экономикалық потенциалды барынша пайдалануға мүмкіндік береді,
негізгі салаларды дамытуға неғұрлым қолайлы жағдай туғызады.

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының салаларын толық
классификациялау былайша жүзеге асырылады: өндірістік салалар (ауыл
шаруашылығындық, ауыл шаруашылығындық еместер); өндірістік еместер
(тұрғын үй коммунальдық шаруашылықты және мәдени – ағарту және
тұрмыстық мекемелер); негізгі өндірістік ауыл шаруашылығы салалары
өсімдік шаруашылығында – егіншілік, көкөніс өсіру, бау өсіру, жем шөп
өндіріс және басқалар: мал шаруашылығында – ірі қара өсіру, қой
шаруашылығы, шошқа шаруашылығы, құс шаруашылығы, жылқы
шаруашылығы, балық шаруашылығы т.б. Ауыл шаруашылығындық емес
салалардан былайша бөледі: қосымша салалар – жөндеу – механикалық
шеберхана, машина, трактор паркі электро энергиясымен, жылумен, сумен
және т.б. жабдықтау.

Қосалқы салалар - өнімдерді өңдейтін, құрама жем шығаратын
ыдыстар, құрылыс материалдарын т.б. шығаратындар. Бұл салалар ішкі
шаруашылықтық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін (негізгі және
қосымша салаларды күту), еңбек және өндірістік ресурстарды неғұрлым
тиімді пайдалану үшін қажет. Салалардың ғылыми негізделген
арақатынастарын бекіту өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығының
қалыпты қатынастарын табуға, ал олардың іштерінен дараланған
пропорцияларды шаруашылығының табуға, табиғи экономикалық
жағдайларды, орналасқан орнын, ауыл шаруашылығындық алқаптардың
құрылымдарын ескеруге байланысты.

Мамандандыру өндірісті ұтымды ұйымдастырудың бір түрі ретінде
экономикалық жағынан шаруашылылықтың көлемі жеткілікті ірі болғанда
ғана ақталады. Бұл арада өндірісті шоғырландыру осы саладағы ірі және аса
ірі шаруашылылықтардың маңызы артатындығымен сипатталады.

Шоғырландыру кәсіпорындарда конструктивті – технологиялық
белгілері бойынша бір текті бұйымдар жасауды немесе жартылай
фабрикаттарды, немесе шикізаттың бір түрінен әр түрлі жартылай
фабрикаттармен бұйымдар жасауды айтады. Шоғырландыру неғұрлым және
жоғары тиімді қондырғыларды барынша пайдалануға мүмкіндік береді.
Алайда объективті себептердің салдарынан шоғырландыруды өзінің ауыл
шаруашылығында пайдалану өте шектеулі. [1,5,2,24]

4.2. Ауыл шаруашылығында бизнесті жасау үшін қажетті
экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттар

ХХ ғасырдың 90-жылдары Қазақстан экономикасының аграрлық
саласында өндірісті басқару мен ұйымдастырудың бүкіл жүйесін қайта құру,
істің жаңа нарықтық бабын табуға бағыттала бастады.

Біз аграрлық бизнесті ауыл шаруашылық тауарын өндіру және өткізу
үрдісінде бизнес субъектілері арасында, сондай-ақ тауар өндірушілер мен
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нарыктық инфрақұрылым кәсіпорындары арасында қалыптасатын іскерлік
қатынастар жүйесі ретінде қарастырамыз.

Кез келген басқа бизнес тәрізді аграрлық бизнестің субъектілері:
кәсіпкерлер; тұтынушылар; жалдамалы қызметкерлер; мемлекет болып
табылады.

Кәсіпкерлер өндіріс кұралдарына жеке меншік негізінде, меншіктің
топтық, ұжымдық кооперативтік, акционерлік және үлестік секілді түр-
түрімен жұмыс істейді.

Олар іс-әрекеттің мынандай түрлерімен айналысады:
1. Егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімін өндіру;
2. Ауыл шаруашылық өнімін өткізу мен саудаға салу;
3. Коммерциялық делдалдық;
4. Ауыл шаруашылық тауарын ендірушілерді материалдық-техникалық

ресурстармен жабдықтау.
Кәсіпкерлердің іскерлік мүддесі кіріс алу арқылы орындалады.
Тұтынушылардың (сатып алушылардың) іскерлік қатынастар жүйесіне

қатысуы ауыл шаруашылық тауарын өндірушілермен және сатушылардың
өздігінен байланыстар орнату жолымен жүзеге асырылады.
Тұтынушылардың пайдасы, олардың мұқтажын қанағаттандырарлықтай
тауарды немесе қажет қызметті ең жақсы түрде иемдену болмақ.

Тұтынушылар өндірістің ақырғы нәтижелеріне мүдделі, олар белгілі
бір тауарларға сұраныс қалыптастырады, сондықтан кәсіпкерлер
тұтынушылардың талап-тілектерімен санасуға мәжбүр болады, яғни
бизнестің бұл субъектісі агробизнестің жұмыс істеуіне ықпал етеді.

Тұтынушьшар тұтыну заттары мен көрсетілер қызметтерге жекеменшік
иелері болып табылады.

Кәсіпкерлік құрылымдардың жалдамалы қызметкерлері және келісім-
шарттар негізінде кеңес беру (консалтинг) қызметтерін көрсетуші әртүрлі
мамандар агробизнесте құқықтық серіктестер болуға тиіс. Агробизнестің бұл
қатысушыларының іскерлік мүддесі өзінің жұмысынан кіріс кіргізу
жолымен, жұмыс күшіне жеке меншіктің болуы және жұмысқа еркін түрде
орналасу құқығы негізінде орындалады.

Мемлекет іскерлік қатынастарға қатысушы тұрғысынан нарықтық
қатынастарды экономикалық және құқықтық механизмдер арқылы реттеуді
жүзеге асырады.

Мемлекеттік құрылымдар ауыл шаруашылық өнімін өндірушілерге
ақшалай қосымша көмектер (дотациялар), несиелер, салықтық жеңілдіктер
мен үкіметтік тапсырмалар береді. Кәсіпкерлерді қажетті ақпаратпен
қамтамасыз ете алады және заңды бизнесті жүзеге асыруға кепілдік бере
алады, бұл үшін іскерлік қатынастарды заңдылықпен және нормативті
реттеушілер бар.

Нақты өмірде бизнестің бүкіл осы субъектілері, бір-біріне тікелей
ықпал ете отырып, өзара тығыз байланыста жұмыс істейді, яғни бизнес -
оның құрамдас бөліктерінің кешенді іс-әрекеті.

Агробизнестің негізгі субъектісі кәсіпкер болып табылады. Кәсіпкердің
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нарыктық инфрақұрылым кәсіпорындары арасында қалыптасатын іскерлік
қатынастар жүйесі ретінде қарастырамыз.

Кез келген басқа бизнес тәрізді аграрлық бизнестің субъектілері:
кәсіпкерлер; тұтынушылар; жалдамалы қызметкерлер; мемлекет болып
табылады.

Кәсіпкерлер өндіріс кұралдарына жеке меншік негізінде, меншіктің
топтық, ұжымдық кооперативтік, акционерлік және үлестік секілді түр-
түрімен жұмыс істейді.

Олар іс-әрекеттің мынандай түрлерімен айналысады:
1. Егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімін өндіру;
2. Ауыл шаруашылық өнімін өткізу мен саудаға салу;
3. Коммерциялық делдалдық;
4. Ауыл шаруашылық тауарын ендірушілерді материалдық-техникалық

ресурстармен жабдықтау.
Кәсіпкерлердің іскерлік мүддесі кіріс алу арқылы орындалады.
Тұтынушылардың (сатып алушылардың) іскерлік қатынастар жүйесіне

қатысуы ауыл шаруашылық тауарын өндірушілермен және сатушылардың
өздігінен байланыстар орнату жолымен жүзеге асырылады.
Тұтынушылардың пайдасы, олардың мұқтажын қанағаттандырарлықтай
тауарды немесе қажет қызметті ең жақсы түрде иемдену болмақ.

Тұтынушылар өндірістің ақырғы нәтижелеріне мүдделі, олар белгілі
бір тауарларға сұраныс қалыптастырады, сондықтан кәсіпкерлер
тұтынушылардың талап-тілектерімен санасуға мәжбүр болады, яғни
бизнестің бұл субъектісі агробизнестің жұмыс істеуіне ықпал етеді.

Тұтынушьшар тұтыну заттары мен көрсетілер қызметтерге жекеменшік
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Кәсіпкерлік құрылымдардың жалдамалы қызметкерлері және келісім-
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Нарықтық экономикасы бар, дамыған елдерде кәсіпкерлікті
ұйымдастырудың әртүрлі формалары бар: жекедара шаруашылық,
серіктесушілік, корпорация.

Кәсіпкерлік немесе фирма  - бұл экономикалық бірлік, ол өздігінен
шешім қабылдайды, өндіріс факторларын өнімді дайындау мен оны басқа
фирмаларға, шаруашылықтарға және мемлекеттерге сату үшін пайдаланады,
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барынша мол пайда табуға ұмтылады.
Жекедара шаруашылықтар - бұл бір кісінің, меншік иесінің жекедара

шешім қабылдауы және барлық іске толығымен жауап беруі. Жекедара
шаруашылықтың артықшылығы - меншік иесі-қожайын тарапынан істің
жүру барысына толық бақылау болатындығы, ал кемшілігі  - капитал
мөлшерінің, әдетінше, - шамалы болуы, сондай-ақ зияндар, шығындар мен
қарыздар үшін меншік иесінің өзі жауап беруге тура келетіндігі.

Серіктестік - екі немесе одан да көп кәсіпкердің бірлесе қабылдаған
және барлық іске жауап беретін жағдайында кәсіпкерлікті ұйымдастыру
үлгісі (формасы).

Серіктестік іске салынған капиталды ұлғайтуға мүмкіндік береді,
алайда жұмыстың нәтижесіне деген жеке жауапкершіліктен ешкімді
босатпайды. Жауапкершілігі шектелген серіктесушіліктер болады, онда
меншікті ортақ иемденушілердің капиталды белгілі бір шектеулі мөлшерде
қосуға және басқаруға немесе кәсіпорын атынан келісімдерге қатыстау
құқығы бар.

Серіктестік негізінен ғылыми, техникалық немесе медициналық қызмет
көрсету фирмалары секілді іс-әрекет өрістерінде кеңінен тараған.
Қазақстанда серіктесушілік шарттары бойынша брокерлік және заңгерлік
кеңселер, жекеше оқу орыңдары мен ғылыми кәсіпорындар және басқалар
құрылады.

Кәсіпкерлік (бизнес) адамдар арасындағы, нақтырақ айтқанда, іс
қатысушылары арасындағы іскерлік қатынастарды сипаттайды. Қандай да
бір іспен айналысатын адам-іскер адам, бизнесмен. Іс дегеніміз-адам жасай
алатын барлық нәрсе емес, оның экономикалық қызметі.

Қазақстанда шағын бизнестің қалыптасуы экономикалық
реформалардың алғашқы күндерінен бастап мемлекеттің экономикалық
саясатының басымдықтарының бірі болып табылады. Кәсіпкерлік тап
нарықтық экономиканың ажырамас атрибуты, экономикалық қатынастардың
тәуелсіз субъектісі болып табылады. Кәсіпкерлердің көпшілігі нарықтық
экономикалық жүйеге негізделген мемлекет экономикасының тұрақтылығын
қамтамасыз ететін ғана емес, сонымен бірге либералды және нарықтық
құндылықтардан аулақ бола отырып, қоғамдағы саяси процестерге әсер
ететін орта тап деп аталады.

Қазақстанда нарыққа көшу өздігінен, дайындықсыз өтті.
90-жылдардың басында Қазақстанда ірі кәсіпорындар тоқтап, жүздеген

мың адам жұмысынан айрылған күрделі және қиын жағдайда ел
басшылығының табиғи шешімі бағаны ырықтандыруды енгізу болды. Қазір
егемен Қазақстанның 15 жылдан астам уақыт өткеннен кейін экономиканың
дамуы мен онымен бірге шағын кәсіпкерліктің дамуын 4 кезеңге бөлуге
болады, олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар.

Бірінші кезең - бағаны ырықтандыру (1991-1992 жж.). Нарықтық
экономиканың алғашқы субъектілері-шағын кәсіпорындар-сауда және
қызмет көрсету саласындағы ырықтандыру кезеңінде пайда болды, яғни тез
ақша айналымы болған жерде. Ірі кәсіпорындар бірден өз өнімдерін сату,
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басшылығының табиғи шешімі бағаны ырықтандыруды енгізу болды. Қазір
егемен Қазақстанның 15 жылдан астам уақыт өткеннен кейін экономиканың
дамуы мен онымен бірге шағын кәсіпкерліктің дамуын 4 кезеңге бөлуге
болады, олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар.

Бірінші кезең - бағаны ырықтандыру (1991-1992 жж.). Нарықтық
экономиканың алғашқы субъектілері-шағын кәсіпорындар-сауда және
қызмет көрсету саласындағы ырықтандыру кезеңінде пайда болды, яғни тез
ақша айналымы болған жерде. Ірі кәсіпорындар бірден өз өнімдерін сату,

негізгі және қосалқы өндірістерді жөндеу, қызмет көрсету бойынша көптеген
шағын кәсіпорындарды алды. Кооперативтер мен шағын кәсіпорындардың
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сәнді сөзімен жасанды түрде бөлшектеу жекелеген топтар мен тұлғалардың
мүдделері үшін ірі кәсіпорындар мен бұрынғы бүкілхалықтық меншіктің
пайдасын қайта бөлуге әкелді. Республикада осы кезеңде 34,5 мың шағын
кәсіпкерлік субъектілері құрылды және жұмыс істеді. 1992 жылдың соңында
Қазақстан кәсіпкерлерінің бірінші форумы өтті, оған Қазақстан
Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметі қатысты.
Бұл форумда ТМД тарихында алғаш рет Қазақстан Республикасында
кәсіпкерлікті дамытудың алғашқы бағдарламасы анықталды.

Екінші кезең - мемлекеттің қатаң монетарлық және қайта құрылымдау
фискалдық саясаты (1993-1995 жж.). Бұл кезеңде елдегі макроэкономикалық
тұрақтандыруға қол жеткізу үшін өндірістік қызметті ынталандыратын
салықтық жеңілдіктер жойылды. Өндірістік қызметті ынталандыруға және
шағын кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған салық жеңілдіктерін жою 1994
жылы теріс салдарға ие болды. Өндірістік салада жұмыс істейтін
кооперативтер, ЖШС және шағын кәсіпорындар саны күрт азайды. Кредиттік
қаражаттың аз қол жетімділігіне және меншікті қаражаттың жетіспеуіне және
жоғары инфляцияға байланысты кәсіпкерлік субъектілерінің негізгі бөлігінің
өндірістік саладан сауда-делдалдық және коммерциялық қызмет саласына
кетуі орын алды. Салық баспасөзінің қатаюы өндірістік қызметпен айналысу
тиімсіз және келешегі жоқ жағдайға әкелді. Кеңестік кезеңдегі, атап
айтқанда, нарықтағы тауарлардың тапшылығы, салынған қаражаттың тез
айналымы тұрғысынан кәсіпкерлер үшін "челночный" деп аталатын бизнес
ерекше қызығушылық тудырды. Бұл саудадағы "шатырлы" бизнестің керемет
гүлдену кезеңі, гиперинфляцияны күшейту, бюджеттік және несиелік
қаражатты осы ресурстарға қол жеткізе алатын адамдардың өте тар
шеңберінің пайдасына қайта бөлу кезеңі болды. Инфляция және валюталық
операциялар — банктік және онымен тығыз байланысты сауда-делдалдық
қызметтегі алаяқтық - сол кезде республика экономикасының өліп жатқан
нақты өндірістік секторына қарағанда ең тиімді болып шықты. "Нал-безнал-
нал" схемасы бойынша, "бас киімдермен және кері қайтарулармен" ақша
сату, 4 теңгеден несиеге доллар алу, ал бір жылдан кейін оны 70 теңгеден
қайтару, үстеме пайда алу немесе мүлде қайтармау, бірдеңе өндіруден гөрі
тиімдірек болды. (Сол кездегі несиелердің көпшілігі ешқашан
қайтарылмаған). Дәл осы кезеңде ұлттық олигархия деп аталатын алғашқы
өскіндер экономиканың қаржы, несие және банк секторында шамадан тыс
өсе бастаған кезде пайда болды. Осы кезеңде әлсіреген кәсіпкерлік
жұмыссыздықтың өсуін тежей алмады.

Үшінші кезең-шағын жекешелендіру бумы (1996-1997 жж.). 1996
жылдың аяғында және 1997 жылдың басында елде макроэкономикалық
тұрақтандыру болды.

Бұрынғы республикалық министрліктердің таратылуына байланысты
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орталықтандырылған басқарудан айырылған неғұрлым әлеуметтік
бағдарланған кәсіпорындарды жекешелендіру ішінара және кешеуілдеп өтті.

Атаулы жекешелендіру әсіресе ұсақ тауар өндірісі, тұрмыстық қызмет
көрсету, қоғамдық тамақтану және сауда саласында өзекті болды. Жоғарыда
аталған салалардың объектілерін жұмыс істейтін ұжымдарға қалдық құны
бойынша немесе конкурстық негізде сенімгерлік басқаруға беруді көздейтін
атаулы жекешелендіруді бастау қисынды болар еді. Бұл жағдайда
техникалық және еңбек әлеуеті сақталады, ал кәсіпорындар жұмысты
тоқтатпай, техникалық қайта жарақтандыруға және нарыққа біртіндеп кіруге
мүмкіндік алады.

Бұл салалардың кәсіпорындары трестер, аудандық және қалалық
деңгейдегі сауда және қоғамдық тамақтану басқармалары түріндегі
орталықтандырылған басқарудан айырылып, елдегі шағын бизнесті
қалыптастырудың негізі болар еді. Өкінішке орай, атаулы жекешелендіру
кеш жүргізілді және жоғарыда аталған салалардың қолданыстағы
инфрақұрылымы іс жүзінде жойылды. Бұл инфрақұрылымды қайта құру
кезінде енді жаңа алаңдарды игеру, жабдықтар мен негізгі құралдарды толық
жаңарту, жаңа кадрлар даярлау қажет, өйткені ескі білікті мамандар
жоғалып, біліктіліктен айрылды. Осылайша, халыққа әлеуметтік қызмет
көрсетуге бағытталған экономиканың маңызды секторы жоғалды. Бірақ,
1988-1990 жылдары көптеген салалық министрліктер қысқарғаннан кейін,
дәл осы салалар мемлекет тарапынан орталықтандырылған басқарудан және
ұсақ қамқорлықтан айырылып, неғұрлым серпінді дами бастады және
халықтың көп санын жұмысқа тарта бастады. Бұл шағын бизнес нарығы
сұраныс пен ұсыныстарға негізделген өзін-өзі реттейтін және нарықтық
жағдайларға бейім екендігінің тағы бір дәлелі болды. Өнеркәсіп өндірісінің,
жалпы ішкі өнім көлемінің өсуімен, республиканың қаржы-несие саласының
тұрақты дамуымен қатар жүрді. Осы бағдарламаға сәйкес шағын кәсіпкерлік
жобаларын қаржыландырудың негізгі көздері Жұмыспен қамтуға
жәрдемдесудің мемлекеттік Қоры, Екінші деңгейдегі банктер, жергілікті
бюджеттердің қаражаты, сондай-ақ Азия Даму Банкі мен Еуропа Қайта Құру
және даму банкінің кредит желілерінің қаражаты болып табылады.
Жекелеген өңірлерде коммерциялық банктер шағын бизнес субъектілеріне
мүдделі кредит беру үшін коммуналдық меншіктен өтімді кепілдік қорларын
құрды. Мұндай қорлар Алматы, Астана және Шығыс Қазақстан, Ақтөбе,
Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында
жұмыс істейді. Осы қорлар есебінен шағын бизнес саласындағы ондаған
жобалар қаржыландырылды.

Кәсіпкерлік экономикалық қызметтің ерекше нысаны ретінде
мемлекеттік және экономиканың жеке секторында жүзеге асырылуы мүмкін.
Осыған сәйкес мемлекеттік және жеке кәсіпкерлік ажыратылады.

Мемлекеттік кәсіпкерлік дегеніміз-кәсіпорынның атынан
экономикалық белсенділікті жүзеге асырудың бір түрі:

1) мемлекеттік мүлікті (мемлекеттік кәсіпорынды) басқаруға уәкілеттік
берілген мемлекеттік басқару органдары
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көрсету, қоғамдық тамақтану және сауда саласында өзекті болды. Жоғарыда
аталған салалардың объектілерін жұмыс істейтін ұжымдарға қалдық құны
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жәрдемдесудің мемлекеттік Қоры, Екінші деңгейдегі банктер, жергілікті
бюджеттердің қаражаты, сондай-ақ Азия Даму Банкі мен Еуропа Қайта Құру
және даму банкінің кредит желілерінің қаражаты болып табылады.
Жекелеген өңірлерде коммерциялық банктер шағын бизнес субъектілеріне
мүдделі кредит беру үшін коммуналдық меншіктен өтімді кепілдік қорларын
құрды. Мұндай қорлар Алматы, Астана және Шығыс Қазақстан, Ақтөбе,
Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында
жұмыс істейді. Осы қорлар есебінен шағын бизнес саласындағы ондаған
жобалар қаржыландырылды.

Кәсіпкерлік экономикалық қызметтің ерекше нысаны ретінде
мемлекеттік және экономиканың жеке секторында жүзеге асырылуы мүмкін.
Осыған сәйкес мемлекеттік және жеке кәсіпкерлік ажыратылады.

Мемлекеттік кәсіпкерлік дегеніміз-кәсіпорынның атынан
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1) мемлекеттік мүлікті (мемлекеттік кәсіпорынды) басқаруға уәкілеттік
берілген мемлекеттік басқару органдары

2) жергілікті өзін-өзі басқару органдары. Мұндай кәсіпорындардың
маңызды сипаттамасы олардың міндеттемелері бойынша тек өз меншігіндегі
мүлікпен жауап беруі болып табылады.

Жеке кәсіпкерлік-бұл кәсіпорын немесе кәсіпкер атынан экономикалық
белсенділікті жүзеге асыру нысаны (егер мұндай қызмет жұмыс күшін
жалдамай, жеке еңбек қызметі түрінде жүзеге асырылса).

Әрине, бұл түрлердің әрқайсысы - мемлекеттік және жеке
кәсіпкерліктің өзіндік ерекшеліктері бар, бірақ оларды жүзеге асырудың
негізгі принциптері көбіне сәйкес келеді. Екі жағдайда да мұндай қызметті
жүзеге асыру бастамашылдықты, жауапкершілікті, инновациялық
көзқарасты, кірісті барынша арттыруға деген ұмтылысты білдіреді.

Қазақстандағы кəсіпкерліктің қазіргі жағдайы.
Қазақстандық бизнес-бұл тура мағынада реформалардан туындаған

экономика секторы. Ел Президентінің 07.07.1997 ж. № 3589 "Қазақстан
Республикасында Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың басым және
өңірлік бағдарламалары туралы"Жарлығы қабылданған 1997 жылды елде
өркениетті бизнестің пайда болу кезеңі деп атауға болады. Содан бері оның
басым дамуы мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып табылады және
қоғамдағы түбегейлі өзгерістердің көпшілігі онымен байланысты.

Қазіргі уақытта Қазақстанда жүргізіліп жатқан экономикалық
реформаның басым бағыттарының бірі шағын бизнестің қалыптасуы мен
дамуы болып табылады. Қоғам шағын бизнес нарықтық тетіктерді
қалыптастырудың негізгі шарттарының бірі екенін және қазіргі нарықтық
жүйенің құрамдас бөлігі болып табылатындығын көбірек біледі. Шағын
бизнесті өнеркәсіптік секторды диверсификациялау (бөлу) бірлігінде дамыту
"Қазақстан - 2030"стратегиясының негіздерінің бірін құрайды. Қазақстандағы
шағын бизнес басқарудың нарықтық жүйесін құрудағы қажетті буын ғана
емес, сонымен бірге қоғамның әлеуметтік қайта құрылуындағы маңызды
элемент болып табылады.

Кәсіпкерлік таптың қалыптасуы нарықтық экономикаға бағытталған
кез-келген қоғамның тұрақтылығы үшін қажет. ТЖ-ны дамыту барлығына
кәсіпкерлік мүмкіндік беруді, барлық бастапқы мүмкіндіктер үшін тең
мүмкіндіктер жасауды талап етеді.

Біздің елімізде нарықтық қатынастардың дамуына байланысты
кәсіпкерлік қызмет жағдайдың белгісіздігі мен экономикалық ортаның
өзгергіштігі жағдайында жүзеге асырылуы керек. Сондықтан күтілетін
түпкілікті нәтижені алуда белгісіздік пен белгісіздік пайда болады, яғни
тәуекел, сәтсіздік, күтпеген шығындар қаупі артады (бұл кәсіпкерлікті
дамытудың бастапқы кезеңдеріне тән). Қазіргі уақытта Қазақстан
Республикасында кәсіпкерлік түрлі түрлерде дамуда. Ішкі нарықты дамыту,
шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау ерекше назар аударуды талап етеді.

Жаңа кәсіпкерлік құрылымдардың ішінде мемлекеттік және
муниципалды кәсіпорындарды, инвестициялық қорлар мен компанияларды
қайта құру процесінде құрылған акционерлік қоғамдардың саны күрт өсті.

Шағын кәсіпкерліктің дамуы экономикалық қатынастарды
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тұрақтандыруға, ішкі бәсекелестік ортаны қалыптастыруға ықпал етеді.
Қазақстан Республикасының жаңа кәсіпкерлері табысқа деген үлкен

қажеттілікті сезініп, барлығына өз қабілеттерін дәлелдегілері келеді. Бұл
бәсекелестік күресте жеңіске жету нәтижесінде ғана мүмкін болады.

Қазақстанның болашағы - кәсіпкерліктің артында екендігі туралы кең
таралған тезиспен келісу дұрыс болмас еді. Қазақстанның болашағы -
барлығымыздың қолымызда және көп жағдайда өмір сүрудің тиімді
тұжырымдамасын әзірлеу қабілетімізбен айқындалатын болады. Бірақ
Қазақстанның болашағы-кәсіпкерлер үшін. Сондықтан экономикалық
қызметтің осы түрімен айналысуға шешім қабылдаған әрбір адамға өзінің
кәсіпкерлік функцияларын орындауға кәсіби көзқарас қажет.

Агробизнеске қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Агробизнеске қызмет
көрсетуді негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру үшін керекті
қызметтермен қамтамасыз етуші кәсіпорындар немесе ірі кәсіпорынның
бөлімшелері жүзеге асырады. Бұған ауыл шаруашылығын материалдық-
техникалық ресурстармен қамтамасыз етуші кәсіпорындар (жабдықтаушы
кәсіпорындар), өндірістік қызмет көрсетуді қамтамасыз етуші кәсіпорындар
(агросервис), ауыл шаруашылық кәсіпорындарына техникалық және жөн-
жобалық (консалтингтік) көмек көрсетуші фирмалар жатады.

Бұл кәсіпорындардың бәрі, сөз жоқ, бизнес-жоспар негізінде жұмыс
істеуге тиіс. Материалдық-техникалық жабдықтаумен айналысатын
фирмалар (кәсіпорындар) ең алдымен өздерінің потенциал сатып
алушыларын айқындауы, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының (сатып
алушылардың) өндіріс құралдарына деген қажеттілігін анықтауы керек. Бұл
- ауыл шаруашылық техникасы, бұларға қосымша бөлшектер, резеңке
техникалық және электротехникалық материалдар; минерал тыңайтқыштар
мен пестицидтер, мұнай өнімдері мен мұнай жарақтары болуы мүмкін.

Осы ресурстардың әлеуетін сатушылар  өнеркәсіптік кәсіпорындарды,
сатып алушыларды, тауарлардың бағасын, сапасы мен ассортиментін
анықтап, жеткізіп беру шарттарын білу қажет. Көптеген сатушылардың
ішінен сіздің бизнес үшін ең қолайлы бір-екеуін таңдаған дұрыс.

Қызметтерді сатып алушылар мүмкіндігінше көбірек болуға тиіс, егер
сіз ұзақмерзімді келісімді қатынастар негізінде сіздің қызметтеріңізді
тұрақты тұтынушылармен жұмыс істейтін болсаныз, тіпті жақсы.

Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру бірнеше
кезеңдерден тұрады:

- материалдық-техникалық ресурстарды жеткізуге ауыл шаруашылық
кәсіпорындарынан алдын ала сұранымдар жинау;

- өнеркәсінтік кәсіпорындармен немесе көтерме саудагерлермен
өндіріс құралдарын жеткізу жөнінде шарттар жасасу;

-тұтынушы шаруашылықтар мен оларға өндіріс құралдарын жеткізу
шарттарын жасасу;

-орындауға қабылданган, келісімді шарттарға сәйкес тұтынушы
шаруашылықтарға өндіріс құралдарын жеткізу.

Жеткізу шартында өндіріс қүралдарын жеткізіп беру тәртібін анықтау
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тұрақтандыруға, ішкі бәсекелестік ортаны қалыптастыруға ықпал етеді.
Қазақстан Республикасының жаңа кәсіпкерлері табысқа деген үлкен

қажеттілікті сезініп, барлығына өз қабілеттерін дәлелдегілері келеді. Бұл
бәсекелестік күресте жеңіске жету нәтижесінде ғана мүмкін болады.

Қазақстанның болашағы - кәсіпкерліктің артында екендігі туралы кең
таралған тезиспен келісу дұрыс болмас еді. Қазақстанның болашағы -
барлығымыздың қолымызда және көп жағдайда өмір сүрудің тиімді
тұжырымдамасын әзірлеу қабілетімізбен айқындалатын болады. Бірақ
Қазақстанның болашағы-кәсіпкерлер үшін. Сондықтан экономикалық
қызметтің осы түрімен айналысуға шешім қабылдаған әрбір адамға өзінің
кәсіпкерлік функцияларын орындауға кәсіби көзқарас қажет.

Агробизнеске қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Агробизнеске қызмет
көрсетуді негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру үшін керекті
қызметтермен қамтамасыз етуші кәсіпорындар немесе ірі кәсіпорынның
бөлімшелері жүзеге асырады. Бұған ауыл шаруашылығын материалдық-
техникалық ресурстармен қамтамасыз етуші кәсіпорындар (жабдықтаушы
кәсіпорындар), өндірістік қызмет көрсетуді қамтамасыз етуші кәсіпорындар
(агросервис), ауыл шаруашылық кәсіпорындарына техникалық және жөн-
жобалық (консалтингтік) көмек көрсетуші фирмалар жатады.

Бұл кәсіпорындардың бәрі, сөз жоқ, бизнес-жоспар негізінде жұмыс
істеуге тиіс. Материалдық-техникалық жабдықтаумен айналысатын
фирмалар (кәсіпорындар) ең алдымен өздерінің потенциал сатып
алушыларын айқындауы, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының (сатып
алушылардың) өндіріс құралдарына деген қажеттілігін анықтауы керек. Бұл
- ауыл шаруашылық техникасы, бұларға қосымша бөлшектер, резеңке
техникалық және электротехникалық материалдар; минерал тыңайтқыштар
мен пестицидтер, мұнай өнімдері мен мұнай жарақтары болуы мүмкін.

Осы ресурстардың әлеуетін сатушылар  өнеркәсіптік кәсіпорындарды,
сатып алушыларды, тауарлардың бағасын, сапасы мен ассортиментін
анықтап, жеткізіп беру шарттарын білу қажет. Көптеген сатушылардың
ішінен сіздің бизнес үшін ең қолайлы бір-екеуін таңдаған дұрыс.

Қызметтерді сатып алушылар мүмкіндігінше көбірек болуға тиіс, егер
сіз ұзақмерзімді келісімді қатынастар негізінде сіздің қызметтеріңізді
тұрақты тұтынушылармен жұмыс істейтін болсаныз, тіпті жақсы.

Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру бірнеше
кезеңдерден тұрады:

- материалдық-техникалық ресурстарды жеткізуге ауыл шаруашылық
кәсіпорындарынан алдын ала сұранымдар жинау;

- өнеркәсінтік кәсіпорындармен немесе көтерме саудагерлермен
өндіріс құралдарын жеткізу жөнінде шарттар жасасу;

-тұтынушы шаруашылықтар мен оларға өндіріс құралдарын жеткізу
шарттарын жасасу;

-орындауға қабылданган, келісімді шарттарға сәйкес тұтынушы
шаруашылықтарға өндіріс құралдарын жеткізу.

Жеткізу шартында өндіріс қүралдарын жеткізіп беру тәртібін анықтау

керек. Бұл ретте жеткізілетін өндіріс құралдарының атын, номенклатурасын,
ассортименті мен санын өнім сапасы мен жинақтылығын жеткізу
мерзімдерін; өнім бағасын; сұранымның жалпы сомасын; есептесудің тәртібі
мен түрін; өнімді жеткізу жағдайларын: тараптардың төлеу мен пошта
реквизиттерін және басқа мәліметтерді керсету қажет.

Шартта сондай-ақ келісімді міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың
жауапкершілігі алдын ала қарастырылуы керек.

Өндірістік қызмет көрсетуді (агросервисті) қамтамасыз етуші
кәсіпорындар (фирмалар) ауыл шаруашылық тауар өндірушіге кешенді
қызметтерді немесе қызметтердің жекелеген түрлерін мынандай бағыттар
бойынша көрсете алады: жерге орналастыру; көлік қызметтері; техникалық
қызмет көрсету (ТҚК); жерді жақсарту (мелиорация); агротехникалық
қызметтер.

Бұл кәсіпорындардың қазіргі өндіріс технологияларына сәйкес
қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін материалдық-техникалық өз базасы
болуға тиіс.

Олар екі түрлі кәсіпорындарға бөлінеді:
- экономикалық және заңдылық тұрғысынан ауыл шаруашылықтауар

өндірушілерге тәуелсіз кәсіпорыңдар;
- бірнеше ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің бірлесуімен

кооперативтік негізде құрылған және шаруашылықаралық кәсіпорын
міндеттерін атқарушы фирмалар.

Бірінші түрдегі кәсіпорындар жұмысын агрохимиялық қызмет көрсету
жөніндегі кәсіпорын (агрохимиялық сервис) үлгісінде көрсетеміз. Мұндай
кәсіпорын аймақтың агрохимиялық зертхана (лаборатория) немесе
химияландырудың шаруашылықаралық мекені негізінде дербес занды түрде
құрылуы мүмкін.

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарына агрохимиялық қызмет көрсету
меншік пен шаруашылық жүргізудің әр түріндегі ауыл шаруашылық
кәсіпорылдарында тыңайтқыштар мен пестицидтердің дұрыс және тиімді
қолданылуын қамтамасыз ету жөніндегі нақтылы шараларды жүзеге асыруды
көздейді.

Агрохимиялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру мынандай бағыттарда
жүзеге асырылады:

1. Жер алқаптарында топырақтық-агрохимиялық зерттеулер жүргізу мен
ауыл шаруашылық кәсіпорындар үшін танаптардың агрохимиялық
картограммаларын жасау;

2. Химияландыру құралдарын тиімді пайдалану жөнінде ғылыми
дәлелденген ұсыныстар әзірлеу және өңдірісте қолдану;

3. Нақты шаруашылықтарды химияландырудың болашақ даму
жолдарын жете зерттеу;

4. Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын өсімдік шаруашылығы мен мал
шаруашылығын химияландыру құралдарымен жабдықтау;

5. Минерал және органикалық тыңайтқыштарды, жерді жақсартушы
химиялық заттар (мелиоранттар) мен өсімдіктерді қорғау құралдарын,
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сондай-ақ мал шаруашылығындағы химияландыру құралдарын ұтымды
қолдану жөніндегі кешенді жұмыстарды орындау.

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарына қызмет көрсету ауыл
шаруашьшық тауар өндіруші мен «Агрохимиялық сервис» кәсіпорны
жасасқан шарттар негізінде жүргізіледі.

Шарттың мән-заты, тараптардың міндеттемелері мен жауапкершілігі,
қызметтердің бағасы, орындалған жұмыстарды тапсыру мен қабылдау
тәртібі, шарттың әрекет ету мерзімі, заңдылық адрестері мен басқа жағдайлар
шартта көрсетіледі.

Ауданның ауыл шаруашылық кәсіпорындары немесе бір топ
шаруашылықтар агрохимиялық қызмет көрсету нысындары бола алады.

Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге жөн-жобалық
(консалтингтік) қызметтер көрсететін фирмалар кәсіпорынның ерекше
тобын құрайды. Бұл кәсіпорындар потенциалының жоғары деңгейімен
ерекшеленеді. Мұнда тауар өндірушілерге жөн-жобалық (консалтингтік)
қызметтер көрсететін жоғары білікті мамандар жұмыс істеуге тиіс.

Жөн-жобалық (консалтингтік) фирмалар мамандандырылған болады.
Технологиялық заң тұрғысындағы, экономикалық, қаржы-несиелік және
басқа қызметтер көрсетеді. Бірнеше бағыттарда жөн-жобалық
(консалтингтік) қызметтер көрсету жөніндегі кешенді фирмалар да болады.

Технологиялық қызметтер. Бұл агротехникалық шараларды жүргізу,
өсімдіктердің түрлері мен сорттарын іріктеу, ауыспалы егіс тұрпаттары мен
өндіріс технологиясын тандау жөнінде агрохимиялық кеңестер болуы
мүмкін.

Зоотехникалық қызметтер - мал шаруашылығын жүргізу технологиясы,
нақ осы аймаққа және өнім өндіруге сай келетін мал түрлерінің ең жоғары
өнімді тұқым-тегін тандау жөнінде кеңестер беру.

Мал дəрігерлік қызметтер - малдарды емдеу мен аурудың алдын алу
жөнінде кеңестер беру және басқалар.

Техникалық қызметтер - ауыл шаруашылық өндірісін
механикаландыру мен жабдықтау құралдарын іріктеп алу жөніндегі кеңестер.

Сөйтіп, ауыл шаруашылық бағыттары бойынша технологиялық
кеңестер беру болмақ.

Заң тұрғысындағы консалтинг кәсіпорындарды ресімдеу мәселелері,
шарттар, салық салу, кеден мәселелері бойынша, сондай-ақ заңды және жеке
тұлғалардың іс-әрекетіне қатысты әртүрлі мәселелер бойынша жоғары
білікті, тәжірибелі заңгерлердің күшімен жүзеге асырылады.

Экономикалық тұрғыдан консалтинг агробизнес кәсіпорындарына іс-
әрекет өрісін тандауда, өндіріс құрылымын жасау және басқару ісінде,
өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеуде
көмек көрсетуге бағытталған. Яғни кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын
әзірлеу, басқарудың оңтайлы құрылымдарын таңдау және тағы басқалар.

Кеңес беруші маркетингтік кəсіпорындар өндірісті және
кәсіпорындардағы маркетингті басқаруды ұйымдасгыруға оқытып-үйретуші
консалтинг саласында қызметтер көрсетеді, экспорт және іс жүргізушілік
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сондай-ақ мал шаруашылығындағы химияландыру құралдарын ұтымды
қолдану жөніндегі кешенді жұмыстарды орындау.

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарына қызмет көрсету ауыл
шаруашьшық тауар өндіруші мен «Агрохимиялық сервис» кәсіпорны
жасасқан шарттар негізінде жүргізіледі.

Шарттың мән-заты, тараптардың міндеттемелері мен жауапкершілігі,
қызметтердің бағасы, орындалған жұмыстарды тапсыру мен қабылдау
тәртібі, шарттың әрекет ету мерзімі, заңдылық адрестері мен басқа жағдайлар
шартта көрсетіледі.

Ауданның ауыл шаруашылық кәсіпорындары немесе бір топ
шаруашылықтар агрохимиялық қызмет көрсету нысындары бола алады.

Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге жөн-жобалық
(консалтингтік) қызметтер көрсететін фирмалар кәсіпорынның ерекше
тобын құрайды. Бұл кәсіпорындар потенциалының жоғары деңгейімен
ерекшеленеді. Мұнда тауар өндірушілерге жөн-жобалық (консалтингтік)
қызметтер көрсететін жоғары білікті мамандар жұмыс істеуге тиіс.

Жөн-жобалық (консалтингтік) фирмалар мамандандырылған болады.
Технологиялық заң тұрғысындағы, экономикалық, қаржы-несиелік және
басқа қызметтер көрсетеді. Бірнеше бағыттарда жөн-жобалық
(консалтингтік) қызметтер көрсету жөніндегі кешенді фирмалар да болады.

Технологиялық қызметтер. Бұл агротехникалық шараларды жүргізу,
өсімдіктердің түрлері мен сорттарын іріктеу, ауыспалы егіс тұрпаттары мен
өндіріс технологиясын тандау жөнінде агрохимиялық кеңестер болуы
мүмкін.

Зоотехникалық қызметтер - мал шаруашылығын жүргізу технологиясы,
нақ осы аймаққа және өнім өндіруге сай келетін мал түрлерінің ең жоғары
өнімді тұқым-тегін тандау жөнінде кеңестер беру.

Мал дəрігерлік қызметтер - малдарды емдеу мен аурудың алдын алу
жөнінде кеңестер беру және басқалар.

Техникалық қызметтер - ауыл шаруашылық өндірісін
механикаландыру мен жабдықтау құралдарын іріктеп алу жөніндегі кеңестер.

Сөйтіп, ауыл шаруашылық бағыттары бойынша технологиялық
кеңестер беру болмақ.

Заң тұрғысындағы консалтинг кәсіпорындарды ресімдеу мәселелері,
шарттар, салық салу, кеден мәселелері бойынша, сондай-ақ заңды және жеке
тұлғалардың іс-әрекетіне қатысты әртүрлі мәселелер бойынша жоғары
білікті, тәжірибелі заңгерлердің күшімен жүзеге асырылады.

Экономикалық тұрғыдан консалтинг агробизнес кәсіпорындарына іс-
әрекет өрісін тандауда, өндіріс құрылымын жасау және басқару ісінде,
өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеуде
көмек көрсетуге бағытталған. Яғни кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын
әзірлеу, басқарудың оңтайлы құрылымдарын таңдау және тағы басқалар.

Кеңес беруші маркетингтік кəсіпорындар өндірісті және
кәсіпорындардағы маркетингті басқаруды ұйымдасгыруға оқытып-үйретуші
консалтинг саласында қызметтер көрсетеді, экспорт және іс жүргізушілік

тұрғысынан кеңес береді.
Агробизнес жəне агроөнеркəсіптік кешен құрылымы. Қазіргі заманғы

ауыл шаруашылығының осындағы экономикалық процестерге және ауыл
шаруашылығы өнімдерінің рыногіне үлкен бизиестің әсері күшейген
шақтағы аралас салалармен тығыз топтасып кетуі ауыл шаруашылығындағы
экономикалық бағыттарды аралас салалардың әсерінен бөлек қарастыру
терең зерттеуге мүмкіндік бермейтіндіктен, агробизнесті жүзеге асырудың
теориялық-әдістемелік негіздерін дамыту және практикалық әдістерді оқып
үйрену қажеттілігі туады.

70-жылдардың отандық ғылымында ауыл шаруашылығын аралас
салалармен бір кешенде зерттеу дами бастады. Тиісінше «агроөнеркәсіптік
кешен» атауы пайда болып, ғылыми және практикалық сөз қолданысына
енді.

Оның үш саласы  - қор шығаратын салалар, ауыл шаруашылығының өзі
және ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, тасымалдау, сақтау және
өткізумен айналысатын салалар кешені. Осы салалармен байланысты
іскерлік қызмет өзінің айрықша ерекшеліктеріне қарамастан өзара тәуелділік
және өзара әсер етушіліксіз табысты жұмыс істей алмайды және дамымайды.
Сондықтан да агробизнестің салалары да төрт негізгі сфераға бөлінеді.

Агробизнес комплексінің басқа сфераларды байланыстырып тұратын
ұйтқысы ауыл шаруашылығы болып табылады. Бірінші сфераға ауыл
шаруашылығын техникамен, жем-шөппен, тұқыммен, тыңайтқышпен,
өсімдіктер және малды қорғайтын дәрі-дәрмекпен, яғни өндірістің
материалдық факторымен қамтамасыз ететін салалар жатады. Міндеті
жағынан бұл сфераға шаруа өндірісін дамытуға мүмкіндік беретін қаржылық
ресурс несие де кіреді. Бұл сфера ауыл шауашығы үшін ресурстар рыногін
қалыптастырып, оның техникалық және технологиялық деңгейін анықтап,
ауылшаруашылығындағы өндіріс шығынының көлеміне несие алуға баға мен
шарт арқылы әсер етеді. Ауыл шаруашылығы үшін ресурстарды тауып,
жеткізуші ретінде бұл сфераның өнеркәсіптік салалары нарықтық құрылым,
өндірісті жинақтау және мамандандыру сияқты барлық көрсеткіштер
бойынша ерекшеленіп, өнеркәсіптің басқа салаларымен тығыз өндірістік
байланыста болады.

Сфералардың үшінші тобы егіс даласынан өнімдерді тұтынушыға
жеткізумен айналысатын салалардың жұмысын қамтамасыз ететін
маркетинггік сфераны құрайды. Дәстүрлі барлық салаларға қатысты
маркетингтік арналарға (көтерме және бөлшек сауда, қойма биржа аукцион
жүйелері және т.б) қарағанда агробизнестің бұл саласы өз бетінше жұмыс
істейтін өндірістік сала - тамақ өнеркәсібінің болуымен ерекшеленеді.
Нарықтық экономикасы дамыған елдерде маркетингтік сфераның орны
ерекше және тұрғындар қажеттілігінің өсуі мен азық-түлік сервисінің
дамуына байланысты ол онан сайын өсе түсуде.

Төртінші сфера агробизнесті толықтай және оның жекелеген
салаларының қызметін жақсартуды қамтамасыз ететін агросервистен тұрады.
Мұнда қызметтің көптеген түрлері, оның ішінде агробизнестің басқа
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сфераларына мамандандырылған қызмет көрсету, ғылыми зерттеулер мен
жобалар, кадрларды дайындау мен біліктілігін арттыру, жаңа
технологияларды енгізу, коммуникация, мемлекетгік реттеу және басқару
бар. Оның негізгі ерекшелігі сонда, агросервис мемлекеттік құрылымдар:
ауыл шаруашылығын басқару, рыногті реттеу ұйымдары, ғылыми-зерттеу,
мамандандырылған білім беру және тағы басқа мемлекеттік құрылымдар
тұрақты түрде жұмыс істейтін, агробизнестің бірден-бір сферасы болып
табылады. Сондықтан да, міндеттерді шектеуден басқа жағдайда бұл
сфераны мемлекеттік және жеке деп екіге бөледі.

Жеке сферада агроөндірістік кешеннің сервистік қызметінің
техникалық қызмет көрсету, агротехникалық және агрохимиялык, қызметтер,
жерді суландыру, қолданбалы зерттеулер және ғалымдар мен мамандардың
консультациясы, материалдық-техникалық жабдықтау мен қамтамасыз ету
және басқа қызметтің түрлері көрсетіледі. Агросервистің ұйымдары мен
кәсіпорындарына сондай-ақ шаруа және фермерлік ұйымдар, одақтар мен
бірлестіктер кіреді. Олар өздерінің алдарына шаруашылық, экономикалық
және әлеуметтік мақсаттарды қойған.

Агроөнеркәсіптік кешен құрылымы агробизнес кешені құрамымен өте
ұқсас және ол үш негізгі, сфераның басын құрайды. Бірінші сфераға трактор
және ауыл шаруашылығы машиналарын жасау, минералдық тыңайтқыштар
және өсімдік пен малды қорғаудың химиялық құралдары, ауылдық құрылыс,
өндірістік мал азығын өндіру және микробиология, сондай-ақ суландыру
құрылысы сияқты қорды қажет ететін салалар кіреді.

Екінші сфераға таза ауыл шаруашылық өндірісінің салалары - егін
шаруашылығы, мал шаруашылығы және ауыл шаруашылық (өндірістіктен
айырмашыльны бар) мал азығын өндіру жатады.

Үшінші сфера әдетте ауыл шаруашылығы шикізаттарын дайындау,
тасымалдау, сақтау және өңдеуді қамтамасыз ететін салалар мен өндірістің
жиынтығы болып табылады. Кей жағдайларда бірқатар мамандар
тасымалдауды, сақтауды және байланысты өндірістік инфрақұрылымның
салалары ретінде өздігінше, жеке төртінші сфераға жатқызып жүр.

Құрылымдарға талдау жасау көрсетіп отырғанындай, агробизнес және
агроөнеркәсіптік кешеидер сандық жағынан болсын, сапалық жағынан
болсын өздерінің құрамы бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Өздерінің
қарауындағы салалар немесе қызмет түрлерінің даму деңгейіне байланысты
бұл айырмашылықтар онан сайын айқынырақ байқалады.

Бір қарағанда дәстурлі қабылдауға үйренген біздерге таңқаларлықтай
болып көрінетін бір жайт, агросервис құрамында мемлекеттік реттеуші
жүйенің болуы әлгі маңызды айырмашылықтардың бірі болып табылады.
Агроөнеркәсіптік кешеннің отандық схемасыида мемлекеттік басқару әдетте
әдейі көрсетілген жоқ. Өйткені, әкімшіл-әміршіл жүйеде мемлекеттік реттеу
бүкіл экономикалық жүйенің басынан аяғына дейін экономикалық дамудың
қозғаушы факторы болғаны айтпаса да түсінікті. Ал, нарықтық экономика
жағдайында мемлекеттік реттеу агробизнес жұмыс істеуінің тегерішіне
қосылған экономиканың аграрлық секторындағы өндірістік және
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сфераларына мамандандырылған қызмет көрсету, ғылыми зерттеулер мен
жобалар, кадрларды дайындау мен біліктілігін арттыру, жаңа
технологияларды енгізу, коммуникация, мемлекетгік реттеу және басқару
бар. Оның негізгі ерекшелігі сонда, агросервис мемлекеттік құрылымдар:
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консультациясы, материалдық-техникалық жабдықтау мен қамтамасыз ету
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және өсімдік пен малды қорғаудың химиялық құралдары, ауылдық құрылыс,
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Агроөнеркәсіптік кешеннің отандық схемасыида мемлекеттік басқару әдетте
әдейі көрсетілген жоқ. Өйткені, әкімшіл-әміршіл жүйеде мемлекеттік реттеу
бүкіл экономикалық жүйенің басынан аяғына дейін экономикалық дамудың
қозғаушы факторы болғаны айтпаса да түсінікті. Ал, нарықтық экономика
жағдайында мемлекеттік реттеу агробизнес жұмыс істеуінің тегерішіне
қосылған экономиканың аграрлық секторындағы өндірістік және

экономикалық процестерді қамтамасыз етудің басқарушы және үйлестіруші
элементі ретінде көрінетіні рас.

Агроөнеркәсіптік өндіріс пен агробизнесті жекелеген сфераларға бөлу
процесінің экономикалық мазмұны біріншіден, агроөнеркәсіп кешенінің
түпкі өнімін жасаудағы олардың әрқайсысының орнын анықтауда, екіншіден,
тұтастай алғанда, агроөнеркәсіптік кешеннің тиімді және қарқынды дамуы
жекелеген салалар мен сфералардың рациональді арақатысынан
айқындалатын болғандықтан, бұл кешендердің ішкі тепе-тендік
құрылымының қажеттілігінде жатыр. Біздің Республикамызда маркетингтік
сфераның (өнімді өңдеу, сақтау, тасымалдау және өткізу) дамымай артта
қалуының басты себебі ауыл шаруашылығы шикізаты мен азық-түлігінің көп
ысырапқа ұшырауы болып табылады. Кейбір жылдары жалпы өнімнің 25-35
проценті ысырап болған. Біздің еліміздегі агроөнеркәсіп кешені түпкі
өнімінің құрылымын Америка Құрама Штаттарындағымен салыстыру
көрсеткеніндей, бұл жердегі айырмашылық бізді аса қуанта қоймайды.

АҚШ-та агроөнеркәсіп кешенінің түпкі өнімінің 70 % астамы
маркетингтік сфераның, тек 10 % жуығы ауылшаруашылығының үлесіне
тиеді. Ал, біздің Республикамызда ауыл шаруашылығының үлесі 50 % асып
кетіп отыр. Оның үстіне АҚШ-та III сфераның өзінде сауда жүйесі басым, ал
бізде бұл жұмыстарды тамақ өнеркәсібі атқарады.

Агроөнеркәсіп кешенінің құрылымын ретке келтіру мақсатында Азық-
түлік бағдарламасы қабылданған, агроөнеркәсіптік өндірісті басқару қайта
құрылды. Бірақ шамадан тыс орталықтандырылу мен әміршіл-әкімшіл
экономика шеңгелінде бұл міндетті орындау мүмкін емес еді.
Агроөнеркәсіптік кешен сияқты кең көлемді жүйеде тиімді құрылымдық
өзгерістерді тікелей нарықтық байланыстар негізінде жүйенің өз-өзін реттеу
жолымен ғана жасауға болады.

Экономика сферасында, оның ішімде аграрлық секторда бірдей бастау
алғанына қарамастан, бұрынғы одақтық республикаларда көзге ілмей кетуге
болмайтын өзіндік ерекшеліктер бар.

Нарықтық экономикаға барар жолдағы Қазақстан республикасы
агроөнеркәсіп кешені дамуының жай-күйі, негізгі проблемалары мен
бағыттарын қарастырайық.

Агробизнесті мемлекеттік реттеудің қажеттілігі жəне негізгі
тəсілдері. Қазіргі жағдайда Қазақстанда ТМД-ның басқа елдеріндегі сияқты
нарықтық экономиканың экономикалық процестеріне мемлекеттік араласу
болмауы керек деген тұжырым барынша кеңінен тараған. Соған қарамастан,
дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғанындай, мемлекеттік реітеу
агробизнес кешенінің қажетті буыны болып табылады.

Мемлекеттің агробизнес жүйесіне араласуының қажеттілігі,
мемлекеттік бақылау мен реттеуге жататын негізгі параметрлері тіпті
дамыған нарық жағдайында да бірқатар объективтік факторлармен
анықталады. Ең алдымен, мемлекеттік реттеу шаралары эконрмикалық
саясатпен тығыз байланыста болғандықтан, өздерінің әлеуметтік және
экономикалық маңызы бойынша олар әртекті болып келеді және қоғамдық
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пікірмен әр түрлі қабылданады. Экономикалық дамудың әр түрлі
кезеңдерінде бұл шаралар ауысып отыруы мүмкін, бірақ олардың мәні
тұрақты болып қалады. Көп жылғы тәжірибеде сыналған олардың көпшілігі
дамыған елдердің күнделікті қызметіне кірігіп кетті және қазіргі жағдайда
нарықтық экономикалық теорияның тиісті тарауларының негізін құрайды.
Сонымен қатар кейбір шаралар қалыптасқан саяси және әлеуметтік
конъюнктураның әсеріне ұшырады.

Мемлекеттік реттеу шараларының бірінші тобы өндірістің әмбебап
және тиімді реттеушісі болған нарықтық тегеріштің барлық жағдайда бірдей
қуатты қару емес екендігін мойындауға негізделеді. Кез келген қазіргі
заманғы экономикалық жүйеде нарыққа бағынбайтын және мемлекеттік
араласуды қажет ететін кең көлемдегі проблемалар бар.

Ақша айналымы, бюджет, несиелік, салықтық және инвестициялық
саясат сферасындағы дәстүрлі мемлекеттік, макроэкономикалық реттеумен
қоса мемлекет қазіргі заманғы қоғамның тиімсіз немесе сәйкес келмейтін
нарықтық тегеріштері- микроэкономикалық мәселелерді шешуі тиіс. Ауыл
шаруашылығында бұл - ең алдымен сыртқы экономикалық
тиімділікмәселесі. Оның мәні мынада: нарықтық жүйеге қатысушылардың
өзара іс-қимыл процесінде ұшыраған жақтың мүдделерін қозғайтын сыртқы
тиімділіктер туады. Қоршаған ортамен тікелей өзара іс-қимылға түсетін
аграрлық өндірісте сыртқы экономикалық мәселелердің  жағымды да,
жағымсыз да көптеген мысалдарын келтіруге болады: жеке учаскеден көшеге
шығып өскен таңқурай, көп суландырудан көршінің өнімінің көбеюі және
басқалар.

Жағымсыз экономикалық мәселелер де белгілі, бұл - қоршаған ортаны
тыңайтқышпен, пестицидпен, өндірістің қалдығымен уландыру; ауыл
шаруашылығының зиянкестері, басқа бір жерлерде туындаған және заң
бойынша таратылатын өсімдіктер мен малдың аурулары.

Таза нарықтық тегеріш, оның заңдары мен өлшеуіштері тұрғысынан
алғанда өзендерді химикатпен уландыру тікелей өндірушілердің
шығындарына, осы нақты өнімді тұтынушылардың шығындарына әсер
етпегендіктен ешқандай маңызы жоқ сияқты. Нарықтық тегеріш бұл жерде
дәрменсіз және барлық мұндай құбылыстар ерікті бәсекелестіктің
логикасымен толық жарасады.

Жағымсыз экономикалық мәселелерді реттеуге сыртқы, мемлекеттік
араласудың тарихи қажеттілігі бірді-екілі жағдайлар әлеуметтік проблемаға
айналғанда барып мойындалды. Соның нәтижесінде, біріншіден, бекітуші
немесе шектеуші мәндегі таза әкімшілік, заңдық шаралар қабылданды,
екіншіден, ерекше салық саясаты түріндегі экономикалық шаралар дүниеге
келді.

Нарықтың экономикалық теориясы дәстүрлі қарастыратын басқа
проблема - қоғамдық тауарларды қаржыландыру, яғни қоғамның барлық
мүшелері ұтатын жәие бірге тұтынатын тауарларды қаржыландыру. Сонымен
бірге оларға ақшалай сұраныс жекелеген тұлғалар мен фирмалардың
тарапынан жоқ болады, бұл оларды ешқандай жеке өндіруші шығара
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пікірмен әр түрлі қабылданады. Экономикалық дамудың әр түрлі
кезеңдерінде бұл шаралар ауысып отыруы мүмкін, бірақ олардың мәні
тұрақты болып қалады. Көп жылғы тәжірибеде сыналған олардың көпшілігі
дамыған елдердің күнделікті қызметіне кірігіп кетті және қазіргі жағдайда
нарықтық экономикалық теорияның тиісті тарауларының негізін құрайды.
Сонымен қатар кейбір шаралар қалыптасқан саяси және әлеуметтік
конъюнктураның әсеріне ұшырады.

Мемлекеттік реттеу шараларының бірінші тобы өндірістің әмбебап
және тиімді реттеушісі болған нарықтық тегеріштің барлық жағдайда бірдей
қуатты қару емес екендігін мойындауға негізделеді. Кез келген қазіргі
заманғы экономикалық жүйеде нарыққа бағынбайтын және мемлекеттік
араласуды қажет ететін кең көлемдегі проблемалар бар.

Ақша айналымы, бюджет, несиелік, салықтық және инвестициялық
саясат сферасындағы дәстүрлі мемлекеттік, макроэкономикалық реттеумен
қоса мемлекет қазіргі заманғы қоғамның тиімсіз немесе сәйкес келмейтін
нарықтық тегеріштері- микроэкономикалық мәселелерді шешуі тиіс. Ауыл
шаруашылығында бұл - ең алдымен сыртқы экономикалық
тиімділікмәселесі. Оның мәні мынада: нарықтық жүйеге қатысушылардың
өзара іс-қимыл процесінде ұшыраған жақтың мүдделерін қозғайтын сыртқы
тиімділіктер туады. Қоршаған ортамен тікелей өзара іс-қимылға түсетін
аграрлық өндірісте сыртқы экономикалық мәселелердің  жағымды да,
жағымсыз да көптеген мысалдарын келтіруге болады: жеке учаскеден көшеге
шығып өскен таңқурай, көп суландырудан көршінің өнімінің көбеюі және
басқалар.

Жағымсыз экономикалық мәселелер де белгілі, бұл - қоршаған ортаны
тыңайтқышпен, пестицидпен, өндірістің қалдығымен уландыру; ауыл
шаруашылығының зиянкестері, басқа бір жерлерде туындаған және заң
бойынша таратылатын өсімдіктер мен малдың аурулары.

Таза нарықтық тегеріш, оның заңдары мен өлшеуіштері тұрғысынан
алғанда өзендерді химикатпен уландыру тікелей өндірушілердің
шығындарына, осы нақты өнімді тұтынушылардың шығындарына әсер
етпегендіктен ешқандай маңызы жоқ сияқты. Нарықтық тегеріш бұл жерде
дәрменсіз және барлық мұндай құбылыстар ерікті бәсекелестіктің
логикасымен толық жарасады.

Жағымсыз экономикалық мәселелерді реттеуге сыртқы, мемлекеттік
араласудың тарихи қажеттілігі бірді-екілі жағдайлар әлеуметтік проблемаға
айналғанда барып мойындалды. Соның нәтижесінде, біріншіден, бекітуші
немесе шектеуші мәндегі таза әкімшілік, заңдық шаралар қабылданды,
екіншіден, ерекше салық саясаты түріндегі экономикалық шаралар дүниеге
келді.

Нарықтың экономикалық теориясы дәстүрлі қарастыратын басқа
проблема - қоғамдық тауарларды қаржыландыру, яғни қоғамның барлық
мүшелері ұтатын жәие бірге тұтынатын тауарларды қаржыландыру. Сонымен
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тарапынан жоқ болады, бұл оларды ешқандай жеке өндіруші шығара

алмайды және шығарғысы да келмейді деген сөз. Аграрлық секторда бұл -
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бәсекелестіктің нақты жағдайындағы экономикалық теорияға негізделеді.
Мемлекеттің монополияға қарсы қызметінің қажеттілігі нарықты
монополияландыру нәтижесінде қоғамға келетін шығындармен - сату
көлемін азайтумен, бағаны көтерумен, жаңа фирмалар үшін кіру
барьерлерімен түсіндіріледі. Мысалы, АҚШ-та трестерге қарсы саясаттың
бастапқы акті 1890 жылы қабылданған «Шерман заңы» болды. Бұл заң
бойынша кез келген өндірісті немесе сауданы фирмалар арасындағы келісім,
біруі немесс сөз байласу негізінде шектеуге, сондай-ақ өндірісті
монополияландыруға және сауданы шектеуге тыйым салынды. Одан кейінгі
актілер 1914 жылғы Клейтон заңы мен 1950 жылғы Селлер-Кефовер заңында
арсыз бәсекелестік, монополиялық іс-қимыл, заңсыз сауда тәжірибесі
ұғымдары нақтыландырылды және кеңейтілді.

Алайда, нақты өмірде бұл заңдардың түсіндірілуі және қолданылуы бір
мағынада бола бермейді. Теориялық тұрғыдан алғанда проблема техникалық
өркениет өндірістің сандық мәніне минимальді тиімді көлемді анықтауға
әсер етуде қашып құтылмайтын түзетулер енгізуді есепке алсақ, әрбір нақты
нарықтың монополиялығын рұқсат етілетін деңгейін анықтауда жатыр.
Сондықтан да заң түрінде бір немесе бірнеше фирма үшін рұқсат етілген
өндірісті концентрациялау деңгейі әр түрлі салаларда өмір-бақи болмайды
және ғылыми-техникалык, өркениеттің өсуімен өзгеріп отырады. Бұл әдетте
треске қарсы істерді қарау бойынша нақты сот тәжірибесінде есепке
алынады. Бұл жерде треске қарсы заңдылық трактовкасы мемлекеттік қолдау
саясатына немесе белгілі бір салаларда өндірісті концентрациялаудың өсуін
тежеуге байланысты аумалы-төкпелі болып отырады.

Бірқатар салаларда ірі корпорациялар билік құратын және
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монополияландыру деңгейі жоғары тағам нарығы бірнеше рет треске қарсы
заңды бұзушылар болып жарияланды.

1992 жылы АҚШ-та ауыл шаруашылығы кооперативтерін оның көп
бөлігінде монополияға қарсы заңдылықты бұзғаны үшін жауапкершіліктен
босататын Акт шықты. Акт ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге
өнімдерін тарату үшін бірігуге, сондай-ақ кооперативтерде сақтау мен
өңдеуге, маркетингтік агенттіктерді пайдалануға, қажетті контрактілер мен
келісімдерді жасасуға рұқсат етеді. Бұл жағдайда ерекше жеңілдіктер сүт
кооперативтеріне берілген. Актіге сәйкес 1937 жылдың ауыл шаруашылығы
өнімдерінің маркетингі бойынша оларға, Шерман заңына қарамастан,
өнімнің сорты және сапасы бойынша дифференциалданған сату бағасын
белгілеуге рұқсат етілді.

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы кооперативтік құрамаларының
маркетингтік құқықтары шексіз емес. Ауыл шаруашылығы министріне
кооперативтердің бағаны негізсіз көтеруін шектеу құқы берілген. Сот
тәжірибесінде белгіленгеніңдей, кооперативтер арсыз баға саясатын жургізу
арқылы бәсекелестерге зиян әкеледі. Олар монополиялық ережені
бәсекелестерін құрту үшін пайдаланған жағдайда монополияға қарсы заң
күшіне еніп, олар сотқа тартылады.

Ауыл шаруашылығы кооперативтеріне берілген жеңілдік ауыл
шаруашылығы өнімдерінің рыногіндегі сатып алушылар мен сатушылардың
экономикалық күштерін тедестіруге бағытталған. Атап өткеніміздей, ауыл
шаруашылығы өндірушілерінің атомдалған бәсекелестік құрылымына ауыл
шаруашылығы шикізатын өңдеу және тарату сферасындағы ұйымдасқан
жоғары концентрацияланған құрылым, ауыл шаруашылығындағы еркін
бәсекелестіктің төмен бағаларына тамақ және сауда корпорацияларының
көтеріңкі монополиялык, бағалары қарсы тұрады. Сондықтан
кооперативтердің қолы жеткен бірқатар ұсыныс монополиясы ең кем дегенде
фермерлерді тиімді нарықтағы монополияға жақын жағдайдағы сату бағасын
төмендетуден қорғауға қабілетті.

Таза әлеуметтік мәндегі азық-түлік кешеніндегі мемлекеттік реттеу
шаралары азық-түлік көмегін көрсету бағдарламаларында аталған. АҚШ-та
олардың құрамына азық-түлік талабын енгізу, балалар тамақтануының әр
түрлі бағдарламалары, әйелдер мен балалар үшін арнаулы бағдарламалар
және басқалар кіреді. Азық-түлік талондары табысы аздарға жеңілдік немесе
ақысыз азық-түлік көмегін көрсетуге жұмылдырылған. Балалар
бағдарламасы бойынша мектептерде, жазғы балалар демалыс орындарында
және басқа мекемелерде жеңілдік жасалған тамақтанулар ұйымдастырылады.

Тұрғындардың осы тиісті категориялары үшін ізгіліктік ниеттегі бұл
бағдарламалар нарықтың жағдайына әсер етпей қоймайды. Табыстары
барынша төмен сатып алушылардың сегментін жабатын олар барынша
қамтамасыз етілген тұтынушылардың төлемге қабілетті сұранысына бағдар
ұстайтын тұтыну бағаларын барынша жоғары деңгейде ұстауға мүмкіндік
береді. Сонымен бірге бұл бағдарламалар олардың өніміне сұранысты
кеңейтетіндіктен фермерлерді қолдаудың шаралары болып табылады.
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жоғары концентрацияланған құрылым, ауыл шаруашылығындағы еркін
бәсекелестіктің төмен бағаларына тамақ және сауда корпорацияларының
көтеріңкі монополиялык, бағалары қарсы тұрады. Сондықтан
кооперативтердің қолы жеткен бірқатар ұсыныс монополиясы ең кем дегенде
фермерлерді тиімді нарықтағы монополияға жақын жағдайдағы сату бағасын
төмендетуден қорғауға қабілетті.

Таза әлеуметтік мәндегі азық-түлік кешеніндегі мемлекеттік реттеу
шаралары азық-түлік көмегін көрсету бағдарламаларында аталған. АҚШ-та
олардың құрамына азық-түлік талабын енгізу, балалар тамақтануының әр
түрлі бағдарламалары, әйелдер мен балалар үшін арнаулы бағдарламалар
және басқалар кіреді. Азық-түлік талондары табысы аздарға жеңілдік немесе
ақысыз азық-түлік көмегін көрсетуге жұмылдырылған. Балалар
бағдарламасы бойынша мектептерде, жазғы балалар демалыс орындарында
және басқа мекемелерде жеңілдік жасалған тамақтанулар ұйымдастырылады.

Тұрғындардың осы тиісті категориялары үшін ізгіліктік ниеттегі бұл
бағдарламалар нарықтың жағдайына әсер етпей қоймайды. Табыстары
барынша төмен сатып алушылардың сегментін жабатын олар барынша
қамтамасыз етілген тұтынушылардың төлемге қабілетті сұранысына бағдар
ұстайтын тұтыну бағаларын барынша жоғары деңгейде ұстауға мүмкіндік
береді. Сонымен бірге бұл бағдарламалар олардың өніміне сұранысты
кеңейтетіндіктен фермерлерді қолдаудың шаралары болып табылады.

Агробизиес жүйесіндегі мемлекеттік реттеудің тағы бір маңызды
бағыты әлеуметтік-экономикалық укладта болғандықтан фермерлікті қолдау
идеясы болып табылады. Оны жақтаушылар жеке отбасылык, фермаларды
ауыл шаруашылығындағы іскерліктің тиімді тәсілі ретінде әділетті
қарастырады. Өмірдің фермерлік уклады бостандық, саяси және әлеуметтік
тұрақтылық, еркін бәсекелестік сияқты әлеуметтік және экономикалық
игіліктер ретінде қабылданады. Аталмыш концепцияның мемлекеттік
саясатқа тікелей әсері жеке алғанда, жоғарыда айтып кеткеніміздей, АҚШ-
тың 7 штатында ауыл шаруашлығы корпорациялары қызметін жүргізуте
ресми тыйым салынуынан, 8 штатында олардың қызметін шектеуден
көрінеді.

Отбасылық фермаларды жақтаушылардың қарсыластары да бар.
Олардың пікірінше, аталмыш концепция қазіргі заманғы жағдайларды еске
алмайды, ал оның негізінде жүргізілетін фермерлікті қолдау саясаты
фермалардың қосылу және жинақталуының табиғи әлеуметтік-экономикалық
процестерін тежеп, мемлекеттік бюджет пен салық төлеушілердің
мойнындағы үлкен жүк болып табылады. Бұл екі бағыттың күресі
фермерлікті мемлекеттік қолдану бағдарламасы тұтастай ауыл
шаруашылығындағы ұйымдық-экономикалық үдерістердегі мемлекеттік
реттеудің тағдырын анықтайтын болады.

Фермерлік табысты қолдаудың басты бағыты өнеркәсіп және ауыл
шаруашылығы арасындағы айырбаста бағалық паритетті қамтамасыз ету
болып табылады. Оның қажеттілігі жоғарыда қарастырылған фермерлік
бағаның төмендеу тенденциясынан, сондай-ақ агробизнестің аралас
салаларының бағаға монополиялық үстемдік жасау мүмкіндігінен
туындайды.

Мемлекеттік реттеудің фермерлікті қолдауға жанасатын және сонымен
бірге өзінше үлкен маңызы бар келесі түрі ауылдық жерлерді дамыту
жөніндегі бағдарламалар болып табылады, Айталық, АҚШ-та ауылдық
жерлерді дамыту жөніндегі бағдарламалардың мақсаты ауыл
шаруашылығының өзінің экономикалық өсуінен гөрі ауыл тұрғындары
өмірінің сапасы мен игілігінің арту деңгейі болып табылады.

Бұл бағдарламалар ауыл тұрғындарының тұрмыс дәрежесін арттыру,
ауылдық жерлердің салыстырмалы кедейшілік- ауылдық құрылыс,
коммуналдық қызмет, еңбекпен қамту мәселесі сияқты тұрғындардың
осындай мәселелерін шешуге жұмылдырылған. Осы мақсаттар үшін әр түрлі
әкімшілік деңгейде жеңілдік несиелендіру және бюджеттік қаржыландыру
жүйесі-пайдаланылады.

Жоғарыда көрсетілген мемлекеттік реттеудің бағыттарына сәйкес
агробизнестің дамыған елдерімде мемлекеттік басқару ұйымдарының жүйесі
ұйымдастырылған. Мысалы, АҚШ-та ауыл шаруашылығы министрлігі өзінің
иелігінде топырақ, орман, су көздері және басқа табиғи ресурстар, селолык,
жерлерді дамытуға көмектесу, несиелер бөлу, ауыл шаруашылығын зерттеу
бағдарламаларын жасау, ауыл шаруашылығы шикізаты мен азық-түліктің
сапасына кешенді бақылау сияқты мәселелерді шешеді. Айналымдағы
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жұмыстар үшін әр жылы өндірісті тұрақтандыру және бағаны қолдау
жөніндегі бағдарламаларды жүзеге асыратын Тауарлық-несиелік корпорация
(ТНК), фермерлерді несиелендіру жүйесін басқаратын Фермерлік несие
әкімшілігі, бірнеше ведомствалардан: селолық тұрғын үй жөніндегі
әкімшілік, селолық электрлендіру жөніндегі әкімшіліктен тұратын шағын
елді мекендер мен селолық аудандарды дамыту жөніндегі Басқарма, өнімді
қамсыздандыру жөніндегі федералдық корпорация, маркетинг қызметтері
және инспекциялар сияқты ұйымдар құрылды. Аты аталған ұйымдардың өз
атаулары-ақ олардың қызметтерінің бағыттарын айтып тұр.

Айталық, фермерлік тұрғын үй жөніндегі әкімшілік барынша жеңілдік
жағдайында коммерциялық несие алуға мүмкіншілігі жоқ фермерлерге несие
алып береді. Селолық электрлендіру жөніндегі әкімшілік - бұл селолық
жерлерде өздерінің займдарын беру немесе оны басқа көздер арқылы оларға
беруді қамтамасыз ету жолымен электрлендіру мен телефон байланысып
қаржыландыруға көмектесетін несиелік мекеме.

Қазақстан Республикасында жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік
қолдауды жетілдіру бағыттары. Қазақстан Республикасының аса назар
аударып жатқан аясы шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдау мен оны
материалдық, құқықтық қамтамасыз етудің өзекті проблемаларын
мүмкіндігінше шешу болып табылады. Ол үшін мемлекеттің көмегі қажет:
бірншіден, құқықтық реттеудің ұтымды түрлерімен шегін белгілеу;
екіншіден, кәсіпкерліктің қарқынын төмендетпеуге назар аудару; үшіншіден,
салық салу жүйесін шешу жолдарын дамыту; төртіншіден; бақылау
органдарының кәсіпкерлік объектілерін тексеру жөніндегі қызметтерін
бәсеңдету. Сондықтан бұл мәселе тіпті Қазақстан Республикасының
Президентінің «Қазақстан 2030» бағдарламасында да көрініс тапқан: мұнда
экономикалық өсу стратегиясының принципі ретінде шағын кәсіпкерлікті
дамытудың мақсаты- оны дамыту үшін қолайлы жағдай жасау. Негізгі
басымдықтар: мемлекеттік, қоғамдық және халықарылық ұйымдардың
шағын кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі өзара іс-қимылы; несиелендірудің
тиімді және қол жеткізілетін жүйелерін қалыптастыру; шағын кәсіпкерлікті
қолдаудың инфрақұрылымын дамыту; белгіленген шараларды іске
асырудың нәтижесінде  кәсіпкерлік субъектілері санының  өсуі, жаңа жұмыс
орындарының құрылуы, шағын бизнес саласында жұмыс істейтіндер
санының артуы, нақты бәсекелестік орта құру, қоғамның орта негізі ретінде
меншік иелерінің жаппай жігін қалыптастыру күтіліп отыр. Сонымен қатар,
кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру мақсатында елімізде 2001-2002
жылдары Шағын кәсіпкерлікті  қолдау мен  дамытудың  Мемлекеттік
бағдарламасы қабылданған (07.05.2001ж.). Бұл бағдарлама шағын бизнесті
қолдау, бәсекені және табиғи монополияны реттеу жөніндегі Қазақстан
Республикасының Агенттігі негізінде жүзеге асқан. Негізгі мақсат - шағын
кәсіпкерліктің өндірістік саласының дамуының қамтамасыз етуін белгілейтін
мемлекеттік қолдау саясатын ынталандыру. Бағдарламаның негізгі
бағыттарына: шағын кәсіпкерлікті қолдау бағытында құрылған
инфрақұрылымды пайдаланудың тиімділігін көтеру; шағын кәсіпкерліктің
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жұмыстар үшін әр жылы өндірісті тұрақтандыру және бағаны қолдау
жөніндегі бағдарламаларды жүзеге асыратын Тауарлық-несиелік корпорация
(ТНК), фермерлерді несиелендіру жүйесін басқаратын Фермерлік несие
әкімшілігі, бірнеше ведомствалардан: селолық тұрғын үй жөніндегі
әкімшілік, селолық электрлендіру жөніндегі әкімшіліктен тұратын шағын
елді мекендер мен селолық аудандарды дамыту жөніндегі Басқарма, өнімді
қамсыздандыру жөніндегі федералдық корпорация, маркетинг қызметтері
және инспекциялар сияқты ұйымдар құрылды. Аты аталған ұйымдардың өз
атаулары-ақ олардың қызметтерінің бағыттарын айтып тұр.

Айталық, фермерлік тұрғын үй жөніндегі әкімшілік барынша жеңілдік
жағдайында коммерциялық несие алуға мүмкіншілігі жоқ фермерлерге несие
алып береді. Селолық электрлендіру жөніндегі әкімшілік - бұл селолық
жерлерде өздерінің займдарын беру немесе оны басқа көздер арқылы оларға
беруді қамтамасыз ету жолымен электрлендіру мен телефон байланысып
қаржыландыруға көмектесетін несиелік мекеме.

Қазақстан Республикасында жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік
қолдауды жетілдіру бағыттары. Қазақстан Республикасының аса назар
аударып жатқан аясы шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдау мен оны
материалдық, құқықтық қамтамасыз етудің өзекті проблемаларын
мүмкіндігінше шешу болып табылады. Ол үшін мемлекеттің көмегі қажет:
бірншіден, құқықтық реттеудің ұтымды түрлерімен шегін белгілеу;
екіншіден, кәсіпкерліктің қарқынын төмендетпеуге назар аудару; үшіншіден,
салық салу жүйесін шешу жолдарын дамыту; төртіншіден; бақылау
органдарының кәсіпкерлік объектілерін тексеру жөніндегі қызметтерін
бәсеңдету. Сондықтан бұл мәселе тіпті Қазақстан Республикасының
Президентінің «Қазақстан 2030» бағдарламасында да көрініс тапқан: мұнда
экономикалық өсу стратегиясының принципі ретінде шағын кәсіпкерлікті
дамытудың мақсаты- оны дамыту үшін қолайлы жағдай жасау. Негізгі
басымдықтар: мемлекеттік, қоғамдық және халықарылық ұйымдардың
шағын кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі өзара іс-қимылы; несиелендірудің
тиімді және қол жеткізілетін жүйелерін қалыптастыру; шағын кәсіпкерлікті
қолдаудың инфрақұрылымын дамыту; белгіленген шараларды іске
асырудың нәтижесінде  кәсіпкерлік субъектілері санының  өсуі, жаңа жұмыс
орындарының құрылуы, шағын бизнес саласында жұмыс істейтіндер
санының артуы, нақты бәсекелестік орта құру, қоғамның орта негізі ретінде
меншік иелерінің жаппай жігін қалыптастыру күтіліп отыр. Сонымен қатар,
кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру мақсатында елімізде 2001-2002
жылдары Шағын кәсіпкерлікті  қолдау мен  дамытудың  Мемлекеттік
бағдарламасы қабылданған (07.05.2001ж.). Бұл бағдарлама шағын бизнесті
қолдау, бәсекені және табиғи монополияны реттеу жөніндегі Қазақстан
Республикасының Агенттігі негізінде жүзеге асқан. Негізгі мақсат - шағын
кәсіпкерліктің өндірістік саласының дамуының қамтамасыз етуін белгілейтін
мемлекеттік қолдау саясатын ынталандыру. Бағдарламаның негізгі
бағыттарына: шағын кәсіпкерлікті қолдау бағытында құрылған
инфрақұрылымды пайдаланудың тиімділігін көтеру; шағын кәсіпкерліктің

қызметі аясындағы нормативті-құқықтық актілердің іске асуын қадағалауды
кеңейту; шағын кәсіпкерлікті қолдау саясытының қаржылай-несие және
инвестициялық механизмдерін дамыту; шағын кәсіпкерлікті кадрлық,
ғылыми-методикалық және ақпараттық қамтамасыз ету; шағын кәсіпкерлікті
аймақтық дамыту; Бұл бағдарламаның нәтижесінде екі жылдан кейін шағын
кәсіпкерліктің жалпы ұлттық өнімдері үлесі 22%-ке дейін өседі деп болжам
жасайды.

Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті қолдаудың
мемлекеттік шараларының бірі «Шағын кәсіпкерлікті дамытуға
мемлекеттік қолдауды күшейту және оны жетілдіру жөніндегі шаралар
туралы «Қазақстан Республикасының Президентінің жарлығы»
(06.03.1997ж). Бұл жарлық бойынша: шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдау институты құрылды: Қазақстан Республикасының экономика және
сауда Министрлігінің шағын кәсіпкерлікті қолдау Департаменті; (бүгінгі
таңда шағын кәсіпкерлікті қолдау функциясы индустрия және сауда
министрлігіне жүктелген; «шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы»,
«жеке кәсіпкерлік туралы» және басқа заңдар қабылданды; мемлекеттік
тексеруші органдар саны азайтылды;

шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры құрылды; екінші деңгейлі
банктердің шағын кәсіпкерлік субъектілеріне минималды көлеммен
несиелендіру бекітілді. (банктің несиелік портфелінің негізгі
қаражаттарының /қарызының 10%-нен кем емес мөлшерде);

Сонымен қатар, Қазақстандағы шағын кәсіпкерлікті дамыту мен
қолдаудың мемлекеттік саясатының негізгі үйлестірушісі мен серігі болып
1997 жылы мамырда құрылған шағын кәсіпкерлікті қолдау Департаменті
болып табылады. Оның қарамағында екі сараптау кеңесі құрылған. Біріншісі
- нормативті және құқықтық актілерді зерттеу үшін шағын бизнесті қолдау
жөніндегі кәсіпкерлік құрылымының өкілдерінен;

Екіншісі – кәіпкерлік қызметті жандандыру жөніндегі Президент
өкілдерінен. Жоғарыдағы аталған кәсіпкерліктің дамуына мол сенім,
мемлекет тарапынан кепіл, экономикалық негіз ретіндегі заңдар мен
құқықтық-нормативтік құжаттармен қатар қаржылай, салықтық,
инвестициялық және тағы басқадай қолдаудың түрлері бар.

Ақша несие саясатын ынталандырудың кәсіпкерлік қызметтің жүзеге
асуына ықпалы өте маңызды. Шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдау
туралы мәселе қозғалғанда несие мәселесі маңызды, өйткені несие
кәсіпкерлер үшін басты қаржы көзі. Республикада шағын кәсіпкерлікті
дамыту үшін бірнеше несие жолдары қалыптасқан. Бұл тұрғыда шағын
кәсіпкерлік субъектілері банктердің несиелері мен халықаралық ұйымдар
мен мемлекеттік арнайы бағдарламаларына сүйенеді. Еліміздегі 40-тан астам
банктердің жалпы несие саясаты негізінде шағын кәсіпкерлік субъектілерін
несиелендіру жүйесі жүзеге асырылған.

Сонымен қатар, Еуропалық Қайта құру мен Даму Банкі Қазақстан
Республикасының шағын бизнесті қолдау Қорымен бірлесе отырып шағын
бизнесті несиелендіру Бағдарламасын жүзеге асыруда. Бұл Бағдарламаның
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мақсаты шағын және орта кәсіпорындарға қысқамерзімді және ортамерзімді
несиелер беру арқылы бәсекелі жеке секторды кеңейту және жақсартуға
ықпал ету.

Мемлекетіміздің әрбір азаматы Қазақстан Республикасының
Конститутциясының 6-шы бабына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысу
құқығына ие болады. Конститутция мемлекеттік меншікпен қатар құқығы
тең құқықты болатынына кепілдік береді. Әр азаматтың құқығы
конститутцияда бекітілгеніне қарамастан шағын бизнесті мемлекеттік-
қоғамдық қолдаудың бүтін жүйесін құру қажет. Қазақстан Республикасында
бизнес қызметін реттеуші заңдардың алғашқысы: Мемлекет шағын бизнесті
жүйелік және кезекті қолдауды жалпыұлттық масштабта жүргізеді.

«2004 жылға арналған ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары»
атты Қазақстан халқына Жолдауында біздің мемлекет басшысы 2015 жылға
дейін индустриалды-инновациялық Бағдарламаның мақсаты кәсіпкерлік
климатты, бәсеке ортаны, қоғамдық институттардың жүйесі құрылып,
капитализацияланды. Жинақтық және тұрақтандырылған функцияларды
орындайтын Ұлттық қор солардың қатарына кіреді.

Шағын және орта бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларын
іске асыру Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерліктің жасақталу мен
қалыптасуына негіз қалады. Қазақстандағы шағын кәсіпкерлік
субъектілерінің санының тұрақты өсуі және онда жұмыс істейтіндердің
көлемінінің артуына қарамастан шағын бизнес секторы мемлекет
экономикасының мәселелерін шешуде айтарлықтай үлесі көп емес. Ол осы
экономика секторының проблемаларымен түсіндіріледі: салық салу,
несиелендіру, мемлекеттік органдармен өзара әрекеті және т.б. салалардағы
мәселелер. Сондықтан кәсіпкерлер алдында несиені алу кезіндегі немесе
қаржылық көмек жағдайында әртүрлі кедергілер орын алады.

Шағын бизнес бірқатар экономикалық және әлеуметтік проблемаларды
шешуде маңызды рөл атқарады. Өйткені, жеке кәсіпекрліктің қарқынды
дамуы ел экономикасының ғана емес, оның әлеуметтік сферасының дамуына
да зор ықпалын тигізеді. Елдің жалпы ішкі өнімін арттыруға, сол арқылы
халықтың әл-ауқатын жақсартуға және сонымен бірге жаңа жұмыс
орындарының ашылуына мүмкіндік беретін болғандықтан да жеке
кәсіпекрліктің экономикалық та, әлеуметтік те маңызы жоғары.

Шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметін реттеу әдістерінің
бірі – инвестициялау. Шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметінде
инвестицияның мәнін бағалау өте қиын. Шағын және орта бизнес
өнеркәсіптері, егер олар өздерінің капиталдарын тиімді сала алса, өнім
сапасын табысты көтеріп, шығындарды азайтып, өндірстік қуатты күшейтіп,
өзінің өнімінің бәсекеге қабілеттілігін көтеріп және нарықтағы өзінің
позициясын күшейте алады. Сондықтан мемлекет өзінің саясатын активті
түрде жүргізеді.

Қазіргі уақытта Қазақстан инвестициялық қоры құрылды. Оның қажеті
капиталға үлестік қатысу жолымен жасалатын тауарларды өндіретін
қазақстандық компанияларды құруға бағытталған. Шағын және орта



269

мақсаты шағын және орта кәсіпорындарға қысқамерзімді және ортамерзімді
несиелер беру арқылы бәсекелі жеке секторды кеңейту және жақсартуға
ықпал ету.

Мемлекетіміздің әрбір азаматы Қазақстан Республикасының
Конститутциясының 6-шы бабына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысу
құқығына ие болады. Конститутция мемлекеттік меншікпен қатар құқығы
тең құқықты болатынына кепілдік береді. Әр азаматтың құқығы
конститутцияда бекітілгеніне қарамастан шағын бизнесті мемлекеттік-
қоғамдық қолдаудың бүтін жүйесін құру қажет. Қазақстан Республикасында
бизнес қызметін реттеуші заңдардың алғашқысы: Мемлекет шағын бизнесті
жүйелік және кезекті қолдауды жалпыұлттық масштабта жүргізеді.

«2004 жылға арналған ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары»
атты Қазақстан халқына Жолдауында біздің мемлекет басшысы 2015 жылға
дейін индустриалды-инновациялық Бағдарламаның мақсаты кәсіпкерлік
климатты, бәсеке ортаны, қоғамдық институттардың жүйесі құрылып,
капитализацияланды. Жинақтық және тұрақтандырылған функцияларды
орындайтын Ұлттық қор солардың қатарына кіреді.

Шағын және орта бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларын
іске асыру Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерліктің жасақталу мен
қалыптасуына негіз қалады. Қазақстандағы шағын кәсіпкерлік
субъектілерінің санының тұрақты өсуі және онда жұмыс істейтіндердің
көлемінінің артуына қарамастан шағын бизнес секторы мемлекет
экономикасының мәселелерін шешуде айтарлықтай үлесі көп емес. Ол осы
экономика секторының проблемаларымен түсіндіріледі: салық салу,
несиелендіру, мемлекеттік органдармен өзара әрекеті және т.б. салалардағы
мәселелер. Сондықтан кәсіпкерлер алдында несиені алу кезіндегі немесе
қаржылық көмек жағдайында әртүрлі кедергілер орын алады.

Шағын бизнес бірқатар экономикалық және әлеуметтік проблемаларды
шешуде маңызды рөл атқарады. Өйткені, жеке кәсіпекрліктің қарқынды
дамуы ел экономикасының ғана емес, оның әлеуметтік сферасының дамуына
да зор ықпалын тигізеді. Елдің жалпы ішкі өнімін арттыруға, сол арқылы
халықтың әл-ауқатын жақсартуға және сонымен бірге жаңа жұмыс
орындарының ашылуына мүмкіндік беретін болғандықтан да жеке
кәсіпекрліктің экономикалық та, әлеуметтік те маңызы жоғары.

Шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметін реттеу әдістерінің
бірі – инвестициялау. Шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметінде
инвестицияның мәнін бағалау өте қиын. Шағын және орта бизнес
өнеркәсіптері, егер олар өздерінің капиталдарын тиімді сала алса, өнім
сапасын табысты көтеріп, шығындарды азайтып, өндірстік қуатты күшейтіп,
өзінің өнімінің бәсекеге қабілеттілігін көтеріп және нарықтағы өзінің
позициясын күшейте алады. Сондықтан мемлекет өзінің саясатын активті
түрде жүргізеді.

Қазіргі уақытта Қазақстан инвестициялық қоры құрылды. Оның қажеті
капиталға үлестік қатысу жолымен жасалатын тауарларды өндіретін
қазақстандық компанияларды құруға бағытталған. Шағын және орта

бизнеске салынатын инвестициялар кәсіпкерліктің өзін дамытады, жағымды
әлеуметтік әсер береді, экономикалық өсу мен экономиканың тұрақтануына
көмектеседі. Индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыру
мақсатында Қазақстан Республикасында венчурлік кәсіпкерлікті дамытуға
және оларға инновацияларды енгізуге бағытталған инновациялық қор
құрылды. Қайта өңдеу саларын модернизациялауға әсер ететін мемлекеттік
даму институттары елде қызмет етуде.

Инновациялық саясат шағын және орта бизнес субъектілеріне
бәсекелестерімен салыстырғанда артықшылықтарды көп береді және өндіріс
пен өткізу рентабельдігін көбейтеді. Несиелік саясат шағын және орта
бизнестің субъектілеріне мемлекеттік тапсырыстарды орындауға қол
жеткізуді кеңейту үшін шағын бизнес субъектілерін несиелеу схемасы
енгізіліп өңделген.

Республикада шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау Қоры жұмыс
істейді. Оның міндеттері: осы саланың инвестициясын қаржылық қолдау
арқылы Қазақстан экономикасын дамыту, дамушы кәсіпкерлікті қолдау,
кеңес беру және басқа да қызмет көрсету. Қор шағын кәсіпкерлік
субъектілерін несиелеуді республикалық бюджеттен жүзеге асырады. Шағын
бизнес субъектілерін тиімді несиелеуді коммерциялық банктер арқылы
жүзеге асырылады. Басқаша айтқанда, қор шағын және орта өнеркәсіптерге
жеңілдік несиелерді тікелей емес, коммерциялық банктер арқылы жүргізеді.
Мұндай схема қорға бір-бірімен бәсекелесетін коммерциялық банктерге
нейтралды позицияларды сақтай отырып, жеңілдік несиелеуді икемді және
нарықтық экономика принциптеріне сай жүргізуге көмектеседі. Бұл процеске
барлық аймақтар мен қалаларда филиалы бар банктердің қатысуы
аймақтардағы жұмысты активті етуге мүмкіндік береді. Банктер өздеріне
несиенің қайтарылмауымен байланысты тәуекелдің 50 пайыздың минимумын
алады. Неғұрлым банк көп тәуекел алса, соғырлым делдал ретінде көбірек
маржа ала алады.

Бизнесті, оның ішінде аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің
маңызды құралдарының бірі салықтық саясат болып табылады. Бұл жағдайда
ауыл шаруашылығы өндірісінде, жалпы алғанда, оның ішінде агробизнесте
салық салу жүйесінің ерекше қалыптасуына ұмтылу оның кең тараған түрі
болып табылады.

Салық салу негізінен аграрлық секторда жұмыс жасап жатқан
кәсіпорындарға тікелей салықтық жеңілдіктер берумен ерекшеленеді.
Сондықтан да Қазақстанда және барлық қалған ТМД республикаларында
реформаның бастапқы кезеңінде (1991-1993 жж.) агроөнеркәсіп кешені
кәсіпорындары үшін салық саясатында жеңілдіктер жасалуы кездейсоқ емес.

Қазақстанның салық жөніндегі заң актілері табысқа 30 пайыздық салық
үстемесі жағдайында балық аулайтын ұжымшарлар, құс фабрикалары, мал
шаруашылығы және басқа ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, сондай-ақ ет,
сүт, жеміс- көкөніс, нан өнімдері, мақта тазалау өнеркәсібі мен жер негізгі
өндіріс қоры болып табылмайтын жүнді бастапқы өңдеу кәсіпорындары үшін
10 пайыздық көлемде белгіленген.
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Мемлекеттің араласуынсыз шағын және орта бизнестің тұрақты
дамуы мүмкін емес. 2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативті
жоспарының проектісінде жеке кәсіпекрліктің дамуы бойынша келесі
шаралар қарастырылған: кәсіпкерлікті қаржылық қолдау; шағын бизнес
субъектілеріне жауап беретін құрал-жабдықты шығаруға қажетті
компанияларды дамытуға бағытталған инвестиция саясаты; кәсіпкерлік
субъектілерін қаржылық қолдау бойынша «Шағын кәсіпкерлікті қолдау
қоры» АҚ мүмкіндіктерін кеңейту. Сондай-ақ, шағын және орта бизнесті
қолдаудың әлемдік тәжірибеде едәуір қолданылатын мемлекеттік әдістері
болып жеңілдік несиелеу, несие бойынша гранттар, шағын және орта
кәсіптерінің капиталдарында үлестік қатысу және де кеңес беру қызметтерні
көрсету саналады. [1,5,2,24,25, 40]

4.3. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтық механизм.

Нарық айырбастау сферасындағы әлеуметтік – экономикалық
қатынастардың жиынтығы ретінде айқындалады, ол арқылы тауарлық
өнімдерді өткеру жүзеге асырылады және оған жұмсалған еңбектің қоғамдық
сипаты түпкілікті мойындалады. Сөйтіп нарықтық (капиталистік) экономика,
жоспарлармен социалистік экономика жағдайларында да қанат жаяды. Ал
айырмашылығына келетін болсақ нарықтық экономика жағдайында
айырбастау тікелей өндірушілер мен тұтынушылардың арасында, ал
жоспарлы экономикада бұл процеске мемлекет қатысады.

Дамыған елдердің ауыл шаруашылығына мемлекеттің қатысы белгілі
бір деңгейде ғана болады, ол мемлекеттің өнеркәсіп пен сауда салаларына
қатысындай болмайды. Алайда нарықтық жағдайда алмасу процесіне
қатысушылардың экономикалық еркіндіктері елеулі түрде кең - өндіруші
шығаратын ауыл шаруашылығы өнімдерінің құрамдары мен құрылымдарын
өзі таңдап алады, жеткізушілер материалдық техникалық ресурстары және
өткеру бағаларын, ал сатып алушылар жеткізушілерін өздері таңдайды.

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығын нарықтық
қатынастарға көшіру қажеттілігі қазірігі жағдайда негізгі үш фактормен
анықталады: біріншіден барлық экономиканың нарықтық қатынастарға
көшірілуімен. Мұндай жағдайда бұрынғы шаруашылықарлық байланыстар
бұзылады, ал жаңаларын құру тауар – ақша қатынастарына негізделеді және
тұтастай ауыл шаруашылығы кәсіпорнына жүктеледі.

Екіншіден, ауыл шаруашылығын бұрынғы жүйе бойынша басқарудың
тиімді болмауынан, яғни өндірістің ауыл шаруашылығы өндірістерінің
көлемі мен құрылымдарын таңдауда экономикалық еркіндік шектеулі болды;
үшіншіден, ауыл шаруашылығын толықтай қолдау үшін мемлекеттің
мүмкіндігі жоқтығы (бюджеттік қаражат), сөйтіп сала жоспарлы
рентабелділікке жету үшін өнімдерді жұмсалған шығындардан аса көп өндіре
алмайды. Әлемдік тәжірбие мынаны көрсетеді, шаруашылықты жаңа
формамен жүргізу үлкен ұйымдық өзгерістерді жүзеге асыруды қажет етеді.
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субъектілеріне жауап беретін құрал-жабдықты шығаруға қажетті
компанияларды дамытуға бағытталған инвестиция саясаты; кәсіпкерлік
субъектілерін қаржылық қолдау бойынша «Шағын кәсіпкерлікті қолдау
қоры» АҚ мүмкіндіктерін кеңейту. Сондай-ақ, шағын және орта бизнесті
қолдаудың әлемдік тәжірибеде едәуір қолданылатын мемлекеттік әдістері
болып жеңілдік несиелеу, несие бойынша гранттар, шағын және орта
кәсіптерінің капиталдарында үлестік қатысу және де кеңес беру қызметтерні
көрсету саналады. [1,5,2,24,25, 40]

4.3. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтық механизм.

Нарық айырбастау сферасындағы әлеуметтік – экономикалық
қатынастардың жиынтығы ретінде айқындалады, ол арқылы тауарлық
өнімдерді өткеру жүзеге асырылады және оған жұмсалған еңбектің қоғамдық
сипаты түпкілікті мойындалады. Сөйтіп нарықтық (капиталистік) экономика,
жоспарлармен социалистік экономика жағдайларында да қанат жаяды. Ал
айырмашылығына келетін болсақ нарықтық экономика жағдайында
айырбастау тікелей өндірушілер мен тұтынушылардың арасында, ал
жоспарлы экономикада бұл процеске мемлекет қатысады.

Дамыған елдердің ауыл шаруашылығына мемлекеттің қатысы белгілі
бір деңгейде ғана болады, ол мемлекеттің өнеркәсіп пен сауда салаларына
қатысындай болмайды. Алайда нарықтық жағдайда алмасу процесіне
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тұтастай ауыл шаруашылығы кәсіпорнына жүктеледі.

Екіншіден, ауыл шаруашылығын бұрынғы жүйе бойынша басқарудың
тиімді болмауынан, яғни өндірістің ауыл шаруашылығы өндірістерінің
көлемі мен құрылымдарын таңдауда экономикалық еркіндік шектеулі болды;
үшіншіден, ауыл шаруашылығын толықтай қолдау үшін мемлекеттің
мүмкіндігі жоқтығы (бюджеттік қаражат), сөйтіп сала жоспарлы
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формамен жүргізу үлкен ұйымдық өзгерістерді жүзеге асыруды қажет етеді.

Нарыққа көшудің негізгі екі бағыты бар: эволюциялық және революциялық.
Эволюциялық жол құқықтық базаларды жасау арқылы өндірістік

қатынастардың біртіндеп өзгеруі, өндіргіш күштер мен өндірістік
қатынастардың өзара байланыстарының жүйесін жасау және қадырларды
даярлау мен қайта даярлаудың жүйелерін ұйымдастыру арқылы өтеді.

Революциялық жол нарыққа көшуде «талмалы терапия» (шаралардың
негізгісі бағаларды босату) деп аталатын кешенді шараларды жүзеге асыру
және өндіргіш күштер мен өндірістің қатынастардың өзара байланыстарын
заңды және нормативті базаға келтіру. Кейнсианстік теорияда (біздің елімізде
нарықтық қатынастарға көшуде сол негізге алынған болатын) өндірістік
қатынастар мен нарықтың қалыптасуы неғұрлым тиімді әрі қысқа жолмен
өтеді делінген.

Нарықтық қатынасқа көшу ең алдымен институционалдық өзгерістерге
(істеп тұрған кәсіпорындарды реттеуге) алып келеді, оны ауыл
шаруашылығындық кәсіпорындардың ұйымдық – құқықтық формаларының
өзгеру мысалынан неғұрлым айқын көруге болады.

Ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастырудың барлық формаларын
көптен бері ауыл шаруашылығының өндірістік кооперативтері және
мемлекеттік аграрлық кәсіпорын деп бөліп келген. Кейбір елдерде
кооперативтің аналогы – фермерлік шаруашылық кең дамыған. Ауыл
шаруашылығы өнімдерінің аздаған проценті ғана қосалқы шаруашылықтарда
өндіріледі. Қазақстан Республикасының жағдайында ауыл шаруашылығы
өндірісін ұйымдастырудың мынандай формалары кең дамыған, олар:

1. Ауыл шаруашылығы кәсіпорыны;
2. Шаруа қожалығы;
3. Жұртшылықтың шаруашылығы.
Аграрлық реформалар басталғаннан бері 15 жылдың ішінде Қазақстан

Республикасының мемлекеттік саясатында мына кезеңдерді (этаптарды)
шартты түрде бөліп көрсетуге болады: бірінше кезең (1991 – 1993 ж.ж.) –
бұрын болып келген ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының бөлшектеп,
ұйымдық – құқықтық формаларын өзгерту және өндірісті нарықтық
принципке көшіру, шаруашылық байланыстарын және өткеру бағаларын
реттеу; екінші кезең (1994 – 1995 ж.ж.) – аграрлық реформаны әуелде
көзделген кездегіден ары қарай дамытып еліміздің ауыл шаруашылығын
қайта ұйымдастыруды одан әрі жалғастыру. Бұл кезең аграрлық секторды
мемлекеттік реттеудің әлсіздене түсуімен сипатталады. Бұл кезеңде шаруа
қожалықтарын ұйымдастыру процессі неғұрлым белсенді жүргізілгендігімен
сипатталады. Мұндай ұйымдастырудың тиімділігін бағалау үшін уақыт
керек, әртүрлі кәсіпорындар мен фермерлік шаруашылықтардың
территориальдық жағынан бөлінулерін мұқият зерттеу керек.

Үшінші кезең (1996 жылдан бастап) аграрлық сектордағы және жалпы
агроэкономикадағы процестерді ішінара мемлекеттік реттеумен.

Нарықтық конъюнктура – нақты нарыққа сұраным мен ұсынымның
арақатынасы. Нарықтық конъюнктура тауарлардың жалпы мөлшерімен, жеке
тауарлардың бағаларымен, сатушылар мен сатып алушылардың сандарымен
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және аз да болса әсер ететін басқа да факторлармен анықталады: нарықтық
(базарлық) бәсекелестік – тәуелсіз тауар өндірушілердің өздерінің өнімдерін
барынша көп, әрі мүмкіндігінше қымбаттау бағамен сатуларына ұмтылыс
жасаулары; нарықтық қатынастардың субъектілері – сатушы және сатып
алушы.

Нарық аумағы – бұл берілген өнімдерді барынша мол өткізуді
көрсетеді. Нарық аумағы жыл ішінде сатылатын тауарлардың көлемімен
анықталады (физикалық бірлікте немесе құндылықтарына қатысты) көлемді
анықтауды бағалауда ұлттық өндіріс назарға алынады, оған осы өнімдерді
импорттаудың көлемі және экспорттаудың көлемін игеру жағы: нарық
механизмі – сұраным мен ұсынымның арасында нарықтық тепе – теңдікке
қалыптасу процесі.

Өзін - өзі реттеу механизмі мыналардан тұрады: нарыққа жоғары
сапалы жаңа тауар түскенде немесе бағасы төмен болғанда оған сұраным өсе
түседі; тауарларға сұранымның өсуі, сұранымның қанағаттандырылмауына,
осы тауарға бағаның өсуіне, оны сатудан табыстын молаюына, тауар
өндірушінің пайдасының көбеюіне және кәсіпкерлер үшін нарық сегментінің
тартымдылығының артуына алып келеді; нарық секторының
тартымдылығының өсуі осы сектор қосымша инвестициялар тартуға және
өндірілетін тауардың саны көбейтуге алып келеді; тауар мөлшерінің көбеюі
сатып алушылардың сұранымдарын толық өтеуге, осы тауарға бағаның
құлдырап және нарықтың осы сегментінің тартымдылығының төмендеуіне
алып келді; сатып алу сұранымның құлдырауымен және нарық сегментінің
тартымдылығының төмендеуімен бетпе – бет келген кәсіпкерлер капиталын
салатын жаңа сфераларды іздеуге мәжбүр болады; берілген сектордан
капиталдың кетуі басталады, бұл сұранымның қанағаттандырылмауына және
тауарларға бағаның көтерілуіне және т.б. алып келеді. Сөйтіп әр кезең сайын
сұраным мен ұсынымның арасында нарықтық тепе – теңдікке қол жетеді де
сатып алушы белгілі бір мөлшерін сатып алады, ал сатушы тауарлардың
сондай мөлшерін сондай бағамен өткізеді.

Саладағы нарықтардың классификациясы мен түрлері. Өткеретін
өнімдері, істейтін жұмыстары немесе көрсететін қызметтеріне қарай ауыл
шаруашылығындағы нарықты төрт топқа біріктіруге болады: ауыл
шаруашылығы нарық (ауыл шаруашылығы өнімдері өздерінікі); ауыл
шаруашылығы үшін материалды – техникалық ресурстар нарығы; қызмет
көрсету нарығыы; сауда сферасы нарығы (маркетингтік қызмет).

Материалды – техникалық ресурстар нарығы ауыл шаруашылығы
кәсіпорындардың ауыл шаруашылығы өндірісі үшін қажетті техникамен
және материалды – өндірістік қорлармен қамтиды. Бұл жерде негізгі төрт
сегментті бөліп көрсетуге болады: ауыл шаруашылығында машиналар мен
механизімдернарығы; материалды – өндірістік қорлар нарығы (жанар май,
энергия, өндірістік шикізаттар мен материалдар); миниралдық тыңайтқыштар
нарығы; мал шаруашылығы үшін жем – шөп нарығы.

Сегменттің алдыңғы үшеуі сыртқы болып табылады, бұлардың
өнімдері ауыл шаруашылығы салаларынан тыс жерлерде өндіріледі.
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сондай мөлшерін сондай бағамен өткізеді.

Саладағы нарықтардың классификациясы мен түрлері. Өткеретін
өнімдері, істейтін жұмыстары немесе көрсететін қызметтеріне қарай ауыл
шаруашылығындағы нарықты төрт топқа біріктіруге болады: ауыл
шаруашылығы нарық (ауыл шаруашылығы өнімдері өздерінікі); ауыл
шаруашылығы үшін материалды – техникалық ресурстар нарығы; қызмет
көрсету нарығыы; сауда сферасы нарығы (маркетингтік қызмет).

Материалды – техникалық ресурстар нарығы ауыл шаруашылығы
кәсіпорындардың ауыл шаруашылығы өндірісі үшін қажетті техникамен
және материалды – өндірістік қорлармен қамтиды. Бұл жерде негізгі төрт
сегментті бөліп көрсетуге болады: ауыл шаруашылығында машиналар мен
механизімдернарығы; материалды – өндірістік қорлар нарығы (жанар май,
энергия, өндірістік шикізаттар мен материалдар); миниралдық тыңайтқыштар
нарығы; мал шаруашылығы үшін жем – шөп нарығы.

Сегменттің алдыңғы үшеуі сыртқы болып табылады, бұлардың
өнімдері ауыл шаруашылығы салаларынан тыс жерлерде өндіріледі.

Жем – шөп нарығы бір саланың өз ішінде – сатып алушы мал
шаруашылығы, сатушы өсімдік шаруашылығы болады.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін мамандандырылған ірі кәсіпорындарда
(мәселен комбинаттарда) кешенді түрде өндіргенде бұл рыногтың мүлде
болмауы да мүмкін. Қызмет көрсету сферасы нарығында ауыл шаруашылығы
кәсіпорны өндірістік процесті жүзеге асыруға қажетті қызметпен қамтамасыз
етіледі. Бұлар: ақпараттық (байланыс қызметін қоса алғанда); консалтинг;
ғылми – зерттеушілік (элитті тұқым шаруашылығын қоса алғанда);
техникалық (кәсіпорын мамандырылған кәсіпорындардың техникалық
қуаттарын пайдаланады); малдәрігерлік; мелиоративтік; іздеушілік және
жерге орналастырушылық т.б.

Сауда сфералары нарығы бұл ауыл шаруашылығы кәсіпорыны
өнімдерін өздігінен өткізе алмай мамандырылған сауда ұйымдарының
қызметіне жүгінеді. Бұл нарық мынандай қызметтер көрсетеді: - дилерлік
және дистибюторлық ұйымдардың қызметтері; - көтерме және бөлшек сауда
кәсіпорындарының қызметтері; - қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының
қызметтері; - өңдеуші кәсіпорындарының қызметтері.

Аграрлық сектордың кәсіпорны аталған нарықтың көпшілігінің
қызметтеріне еріксіз қатысуға тәуелді болады, бұл қосымша ұйымдық
өзгерістер мен материалдық шығындарды қажет етеді.

Бәсекелестің шектелу дәрежесіне қарай нарықтардың төрт түрі болады,
олар: таза бәсекелестік нарығы; монополистік бәсекелестік нарығы;
олигополиялық нарық; таза монополия нарығы.

Таза бәсекелестік нарығы бір – біріне ұқсас тауарлы өнімдерді сататын
көптеген сатушылардан және сатып алушылардан тұрады. Алайда жеке бір
сатып алушы немесе сатушы тауарлардың рыногтық бағаларының ағымдағы
деңгейлерін өзгертуге үлкен ықпал жасай алмайды.

Монополистік бәсекелестік нарығы көптеген сатып алушылар мен
сатушылардан тұрады, олар сауданы бірыңғай нарықтың бағалары мен емес,
бағалардың диапазондары кең тұрғыда жасайды. Бағалар диапазонының
болуы сатушылардың сатып алушыларға бір – бірінен сапасы, қасиеті,
сыртқы қатталуы түрліше болатын тауарлардың әртүрлі варианттарын ұсына
алатындықтарымен түсіндіріледі.

Олигополиялық нарық әдетте бағаның пайда болу саясатына және бір –
бірінің маркетингтік стратегияларына өте сезімтал аздаған сатушылардан
тұрады. Сатушылардың аз болуы бұл нарыққа жаңа үміткерлердің кірулері
қиын болатындығымен түсіндіріледі. Егер қандай бір кәсіпорын өзінің
бағаларын 10% - ға төмендетсе сатып алушылар соған қарай ойысады да,
басқа өндірушілер не бағаны төмендеуілерімен, немесе көптеп әкеліп, қызмет
көрсету аяларын кеңейтумен жауап береді. Егер кәсіпорын бағаларды
көтерсе, басқа өндірушілер олай етпеулері де мүмкін. Онда ол бұрынғы
бағаға қайта оралуы, немесе бәсекелесіне мойынсұнып өз істегенінен
жалтаруы мүмкін.

Таза монополия кезеңінде нарықта бір ғана сатушы болады. Ол
мемлекеттік ұйым да, реттелетін жеке монополия немесе реттелмейтін жеке
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монополия болуы да мүмкін.
Жоспарлы экономика жағдайында ауыл шаруашылығының өнімдері

анықтау жағынан монопольды болады. Алайда баға деңгейі тауар
өндірушілердің қалыпты пайда табуларын қамтамасыз етіп негізгі сатып
алушыларды жоғары бағалармен аластатпағандары жөн.

Нарықтық экономика жағдайында сол баяғы бір нарықты немесе нарық
сегментін игеру жолында ауыл шаруашылығы кәсіпорындары арасында
бәсекелестіктің болуы заңды. Сондықтан кәсіпорындарды ірілендіру
тенденциясы көзделеді немесе келісімді бағаларды қою қолға алынады
(пулдер, картелдер және т.б.). Бұл монополиялардың әртүрлілігі болып
табылады.

Нарықтар аумақтарына қарай классификацияланады. Нарықтың көлемі
(немесе айырбастау сферасы) бұл өнімдерді ауыстыруды өткізетін жер. Егер
айырбастау сферасы бүкіл ұлттық территорияны қамтыса, онда бұл «ел
нарығы». Әлемдік нарық – бұл мемлекеттердің ұлттық нарықтың жиынтығы,
олардың өзара байланыстары халықаралық сауда арқылы жүргізіледі,
олардың ішінде лицензиялармен және т.б. жатады.

Жергілікті ауыл шаруашылығы өнімдері үшін сол жердегі нарықтың
ғана маңызы бар. Жергілікті нарықтың сиымдылығын анықтаған кезде елеулі
проблемалар туады, олар мыналарға байланысты: нарықты отандық
өндірістің тауарларымен толтырған кезде оны бағалау тектес
кәсіпорындардың санымен және өнімдердің кейбір түрлеріне әсер ететін
табиғи климаттық жағдайларға да байланысты болады. Импорттық
тауарларға келгенде бақылаудың мүлде қиындығынан және жеткізу көлемін
реттеудін мүмкін еместігінен жағдай төзгісіз болып кетеді. Маркетингтік
қызметті жүргізу мүмкін болмайды. Істеп тұрған нарықта өнімдердің
бағалары мен қызмет ақыларын белгілеу үлкен маңызға ие.

Тауарлардың бағалары сатудың көлеміне және сатудан түскен
табыстың мөлшеріне әсер етеді. Сату көлемі өскен сайын бағаның төмендеуі
орын алады. Алар пайданы нақты болжау мүмкін емес. Жалпы алғанда
өндірушілер мен дайындаушылар үшін барынша мол табыс түсіретін
тауарлар ғана пайдалы болмақ.

Нарықтың функциялары жəне нарықтық инфрақұрылым. Нарық
мынандай функцияларды жүзеге асырады:

1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алушыларды тиісті сапа мен
көлемдегі өнімдермен қамтамасыз ету. Алайда, аграрлық секторда
экономикалық қатынастарды реттеуде мемлекеттің саясаты босаңсудан
барып отандық өндірушілер өздерінің өндірістік және еңбек ресурстарымен
шығарған барлық өнімдерін өткізе алмайтын жағдай тууда. Нарықтың үлкен
сегменті шығарған бағасы мен сапасы төмен импорттық өндірістің
тауарларға толып кетуде.

2. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру.
Қалыпты материалдық техникалық жағдайлармен қамтамссыз етілу

жағдайында (ең алдымен энергоресурстармен және көлікпен) берілген
функция ауыл шаруашылығы өнімдерінің нарығында өнімдердің
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монополия болуы да мүмкін.
Жоспарлы экономика жағдайында ауыл шаруашылығының өнімдері

анықтау жағынан монопольды болады. Алайда баға деңгейі тауар
өндірушілердің қалыпты пайда табуларын қамтамасыз етіп негізгі сатып
алушыларды жоғары бағалармен аластатпағандары жөн.

Нарықтық экономика жағдайында сол баяғы бір нарықты немесе нарық
сегментін игеру жолында ауыл шаруашылығы кәсіпорындары арасында
бәсекелестіктің болуы заңды. Сондықтан кәсіпорындарды ірілендіру
тенденциясы көзделеді немесе келісімді бағаларды қою қолға алынады
(пулдер, картелдер және т.б.). Бұл монополиялардың әртүрлілігі болып
табылады.

Нарықтар аумақтарына қарай классификацияланады. Нарықтың көлемі
(немесе айырбастау сферасы) бұл өнімдерді ауыстыруды өткізетін жер. Егер
айырбастау сферасы бүкіл ұлттық территорияны қамтыса, онда бұл «ел
нарығы». Әлемдік нарық – бұл мемлекеттердің ұлттық нарықтың жиынтығы,
олардың өзара байланыстары халықаралық сауда арқылы жүргізіледі,
олардың ішінде лицензиялармен және т.б. жатады.

Жергілікті ауыл шаруашылығы өнімдері үшін сол жердегі нарықтың
ғана маңызы бар. Жергілікті нарықтың сиымдылығын анықтаған кезде елеулі
проблемалар туады, олар мыналарға байланысты: нарықты отандық
өндірістің тауарларымен толтырған кезде оны бағалау тектес
кәсіпорындардың санымен және өнімдердің кейбір түрлеріне әсер ететін
табиғи климаттық жағдайларға да байланысты болады. Импорттық
тауарларға келгенде бақылаудың мүлде қиындығынан және жеткізу көлемін
реттеудін мүмкін еместігінен жағдай төзгісіз болып кетеді. Маркетингтік
қызметті жүргізу мүмкін болмайды. Істеп тұрған нарықта өнімдердің
бағалары мен қызмет ақыларын белгілеу үлкен маңызға ие.

Тауарлардың бағалары сатудың көлеміне және сатудан түскен
табыстың мөлшеріне әсер етеді. Сату көлемі өскен сайын бағаның төмендеуі
орын алады. Алар пайданы нақты болжау мүмкін емес. Жалпы алғанда
өндірушілер мен дайындаушылар үшін барынша мол табыс түсіретін
тауарлар ғана пайдалы болмақ.

Нарықтың функциялары жəне нарықтық инфрақұрылым. Нарық
мынандай функцияларды жүзеге асырады:

1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алушыларды тиісті сапа мен
көлемдегі өнімдермен қамтамасыз ету. Алайда, аграрлық секторда
экономикалық қатынастарды реттеуде мемлекеттің саясаты босаңсудан
барып отандық өндірушілер өздерінің өндірістік және еңбек ресурстарымен
шығарған барлық өнімдерін өткізе алмайтын жағдай тууда. Нарықтың үлкен
сегменті шығарған бағасы мен сапасы төмен импорттық өндірістің
тауарларға толып кетуде.

2. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру.
Қалыпты материалдық техникалық жағдайлармен қамтамссыз етілу

жағдайында (ең алдымен энергоресурстармен және көлікпен) берілген
функция ауыл шаруашылығы өнімдерінің нарығында өнімдердің

рентабелділілігі мен жұртшылықтың төлем қабілеті сұранымын қамтамасыз
ететін дұрыс бағаларды қою болып табылады;

3. Ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін көтеруді қамтамасыз
ету. Бұл функция ресурстарды үнемдеу заңының жалғасы болып табылады
және заңдылық базаларының жағдайына, ресурстармен қамтамасыз етілу
дәрежесіне және басқадай сыртқы жағдайларға байланысты емес. Бұл
функциялардың жеке жағдайларынан мыналар туындайды:

Өндірістік шығындарды төмендету; өнімдердің сапасын көтеру; ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің пайда табуларына жетісу; ғылыми –
техникалық прогресті дамыту.

4. Шаруашылық аралық байланыстарды дамытуды және жетілдіруді
қамтамасыз ету. Берілген функцияның әрекеті ауыл шаруашылығы
өндірісінің тиімділігін көтеруге бағытталған. Бұл функцияның сферасы тұтас
агроөнеркәсіп кешенін қамтыйды (ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру,
қайта өңдеу және өткеру) сондай – ақ қоғамдық тамақтандыру, машина
жасау, көлік қатынасы, байланыс т.б.

5. Ауылдың әлеуметтік инфрақұрлымын дамытуды қамтамсыз ету және
әлеуметтік проблемаларды шешу. Бұл функция ауыл шаруашылығы
өнімдерінің пайдалылығын қамтамасыз ету функциясы арқылы жүзеге
асырылады. Әлеуметтік проблемаларды шешу өздерін өздері
жараққатандыру процесінің бір жағы «жұмысшы күшінде» қалыптастыру.

Қазақстанда нарық функцияларының еркін көрінуі шектеулі, ол мына
факторларға да байланысты: ауыл шаруашылығы өнімдерін негізгі
тұтынушылар – жұртшылықтың көпшілік бөлігінің табыстарының төмен
болуы. Бұл фактордың әсері қалыпты нарықтық жағдайдағыдан өнімдерді
неғұрлым төмен бағамен босатуды қажет етеді.

6. Қуатты инвесторлар үшін ауыл шаруашылығы өндірісінің
тартымдылығы жоғары емес. Бұл фактор ауыл шаруашылығының негізгі
қорларын жаңартуды елеулі түрде бәсеңдетуде және ауыл шаруашылылық
дақылдарды, жоғары өнімді мал тұқымдарын өсіруді және өсімдік
шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімдерін өңдеуді де тежеуде.

7. Ауыл шаруашылығы нарығын мемлекеттік реттеу. Ауыл
шаруашылығы өнімдерінің бағаларын мемлекеттік реттеу мен белгілі бір
өнімдерді шығару мөлшерін ынталандыру әр аймақта ауыл шаруашылығы
өндірісінің әртүрлі болуы табыстың да әртүрлі болуына себепші болуда, бұл
ауылдағы кәсікерлердің жаңа жолдарды, табыс табудың әдістерін
іздестірулерін тежейді. шетелдік өндірушілердің экспансиясы. Шетелдік
тауар өндірушілер ауыл шаруашылығы өнімдерінің кейбір түрлерін артық
шығарудан проблемалар туындатып, жаңа өткізу нарығын басқыншылықпен
іздеуде, бұрынғыларын кеңейтуде. Республика жағдайында мұндай тауар
өндірушілерімен бәсекеге түсу мүмкін болмай барады. Сөйтіп осы
айтылғандардың негізінде мынандай қорытынды жасауға болады Қазақстан
Республикасының ауыл шаруашылығында нарықтық реформа елеулі
қиындықпен өтеді.

Нарықтық инфрақұрылым деп нарықта тауарлардың қозғалысы мен
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қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін ұйымдар мен мекемелердің жүйесін
айтады. Нарықтық инфрақұрылымның құрамынан мына буындарды бөліп
көрсету ұйғарылған: ұйымдық база - дайындаушы - қоймалаушы,
жабдықтаушы – өткеруші, комиссиондық және басқадай делдал ұйымдар,
тауар биржалары. Ауыл шаруашылығында нарықтық инфрақұрылымның осы
буынына кіретін кәсіпорындар мен ұйымдардың бір бөлігі агрроөнеркәсіп
кешенінің құрамында болады. Бұл буынның ұтымды дамығаны – капиталдың
дивесификациясы, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының осы буынның
құрамына кіретін кәсіпорындармен горизонтальді интеграциясы:
материалдық қамтуға тасымал құралдары, қоймалық және ыдыстар
шаруашылығы, ақпараттық жүйе жатады.

Ауыл шаруашылығында қамтудың бұл түрлері агрөнеркәсіп кешенінің
құрамына кіреді және АӨК – нің аясында жақсы дамыды.

Несие – есептеулерді қамтамасыз ету – несиеге қаржы беретін
ұйымдар, олар қарыз береді, есептеу – касса қызметін көрсетеді және ақша
қаражатының қозғалысы мен тиімді жұмсалуын қадағалайды. Есептеу – касса
қызметін көрсету кәсіпкерлі қызметіндегі баяғыдан келе жатқан
консервативті тәсіл. Мұндағы өзара қатынастың жүйесі ежелден қалыптасқан
және келешекте елеулі өзгерістер еңгізу болжаусыз. Қарызгерлік қатынастар
банктердің жоғарғы ставкаларын ұстайды, ауыл шаруашылығына қарыз
берудің жолдарын реттеу өз дәрежесінде болмады, ауыл шаруашылығы
ұйымдары өз өндірістерін ұлғайтуға дәрменсіз болды.

Саладағы нарықтық саясат. Шаруашылығы салаларында нарықтық
саясат мемлекет пен айқындалады және бұл агроөнеркәсіп кешенін
ұйымдастырудың кейбір мәсерлерін мемлекеттік реттеуді қажет етеді.
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің қызметін мемлекеттік реттеуде
көптеген мәселелер иерархияның барлық деңгейіндегі үкімет органдарының
назарында қашанда болып келді және бола береді де. Қазіргі кезде бұл
процесс Қазақстан Республикасының 1998 жылы 31- наурыздағы «Шаруа
(фермерлік) қожалығы туралы» Заңымен, 2003 жылғы 1-шілдедегі Қазақстан
Республикасының азаматтық кодексімен, 1997 жыл 21- қаңтардағы
«Банкроттық туралы» Заңымен, 2003 жылдың 13- мамырындағы Қазақстан
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, 2002 жылғы 24-
маусымдағы Қазақстан Республикасының «Кешенді кәсіпкерлік лицензиялар
туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3- шілдедегі
«Инновациялық қызметі туралы» Заңымен, 2003 жылғы 8- қаңтардағы
Қазақстан Республикасының «Инвестициялар туралы» Заңымен, 2003 жылғы
1- сәуірдегі Қазақстан Республикасының «Жер туралы» Заңымен, 2000
жылғы 5- шілдедегі Қазақстан Республикасының «Қаржылық лизинг туралы»
Заңымен, 2002 жылғы 1- маусымдағы Қазақстан Республикасының
«Мемлекеттік кәсіпорындар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасы
Президентінің «2003 – 2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының
мемлекеттік агроөнеркәсіп бағдарламасы туралы» жарлығымен, Қазақстан
Республикасы Президентінің 1998 жылғы 27-сәуірдегі «Азаматтар мен
заңды тұлғалардың еркін кәсіпкерлік қызмет жөніндегі құқықтары туралы»
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қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін ұйымдар мен мекемелердің жүйесін
айтады. Нарықтық инфрақұрылымның құрамынан мына буындарды бөліп
көрсету ұйғарылған: ұйымдық база - дайындаушы - қоймалаушы,
жабдықтаушы – өткеруші, комиссиондық және басқадай делдал ұйымдар,
тауар биржалары. Ауыл шаруашылығында нарықтық инфрақұрылымның осы
буынына кіретін кәсіпорындар мен ұйымдардың бір бөлігі агрроөнеркәсіп
кешенінің құрамында болады. Бұл буынның ұтымды дамығаны – капиталдың
дивесификациясы, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының осы буынның
құрамына кіретін кәсіпорындармен горизонтальді интеграциясы:
материалдық қамтуға тасымал құралдары, қоймалық және ыдыстар
шаруашылығы, ақпараттық жүйе жатады.

Ауыл шаруашылығында қамтудың бұл түрлері агрөнеркәсіп кешенінің
құрамына кіреді және АӨК – нің аясында жақсы дамыды.

Несие – есептеулерді қамтамасыз ету – несиеге қаржы беретін
ұйымдар, олар қарыз береді, есептеу – касса қызметін көрсетеді және ақша
қаражатының қозғалысы мен тиімді жұмсалуын қадағалайды. Есептеу – касса
қызметін көрсету кәсіпкерлі қызметіндегі баяғыдан келе жатқан
консервативті тәсіл. Мұндағы өзара қатынастың жүйесі ежелден қалыптасқан
және келешекте елеулі өзгерістер еңгізу болжаусыз. Қарызгерлік қатынастар
банктердің жоғарғы ставкаларын ұстайды, ауыл шаруашылығына қарыз
берудің жолдарын реттеу өз дәрежесінде болмады, ауыл шаруашылығы
ұйымдары өз өндірістерін ұлғайтуға дәрменсіз болды.

Саладағы нарықтық саясат. Шаруашылығы салаларында нарықтық
саясат мемлекет пен айқындалады және бұл агроөнеркәсіп кешенін
ұйымдастырудың кейбір мәсерлерін мемлекеттік реттеуді қажет етеді.
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің қызметін мемлекеттік реттеуде
көптеген мәселелер иерархияның барлық деңгейіндегі үкімет органдарының
назарында қашанда болып келді және бола береді де. Қазіргі кезде бұл
процесс Қазақстан Республикасының 1998 жылы 31- наурыздағы «Шаруа
(фермерлік) қожалығы туралы» Заңымен, 2003 жылғы 1-шілдедегі Қазақстан
Республикасының азаматтық кодексімен, 1997 жыл 21- қаңтардағы
«Банкроттық туралы» Заңымен, 2003 жылдың 13- мамырындағы Қазақстан
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, 2002 жылғы 24-
маусымдағы Қазақстан Республикасының «Кешенді кәсіпкерлік лицензиялар
туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3- шілдедегі
«Инновациялық қызметі туралы» Заңымен, 2003 жылғы 8- қаңтардағы
Қазақстан Республикасының «Инвестициялар туралы» Заңымен, 2003 жылғы
1- сәуірдегі Қазақстан Республикасының «Жер туралы» Заңымен, 2000
жылғы 5- шілдедегі Қазақстан Республикасының «Қаржылық лизинг туралы»
Заңымен, 2002 жылғы 1- маусымдағы Қазақстан Республикасының
«Мемлекеттік кәсіпорындар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасы
Президентінің «2003 – 2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының
мемлекеттік агроөнеркәсіп бағдарламасы туралы» жарлығымен, Қазақстан
Республикасы Президентінің 1998 жылғы 27-сәуірдегі «Азаматтар мен
заңды тұлғалардың еркін кәсіпкерлік қызмет жөніндегі құқықтары туралы»

жарлығымен, Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7-
мамырдағы «Қазақстан Республикасында 2001 – 2002 жылдары шағын
кәсіпкерлікті дамытудың және қолдаудың Мемлекеттік бағдарламасы
туралы» Жарлығымен, 2003 жылғы 20-маусымдағы Қазақстан
Республикасының Жер кодекстерімен және т.б. құжаттармен реттеледі. Бұл
заңдылық құжаттарда, актілерде мемлекеттің Қазақстанның агроөнеркәсіп
өндірісіне мемлекеттің экономикалық жағынан әсер, ықпал етуінің құқықтық
негіздері көрсетілген. Негізгі мәселелер болып мына мәселелер көзделген:
агроөнеркәсіп өндірісін тұрақтандыру мен дамыту; Қазақстан
Республикасының азық – түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету; жұртшылықты
азық – түлікпен қамтуды жақсарту; ауыл шаруашылығы мен экономиканың
басқа салалары арасындағы экономикалық паритетті қолдау; ауыл
шаруашылығы мен өнеркәсіп қызметкерлерінің табыс деңгейлерін
жақындату; агроөнеркәсіп өндірісі сферасындағы отандық тауар
өндірушілерді қорғау.

Алайда күні бүгінге дейін республикада «Агроөнеркәсіп өндірісін
мемлекеттік реттеу туралы» арнайы заң жоқ. Мұндай заңды дайындаудың
кезі келді, онда агроөнеркәсіп өндірісін мемлекеттік реттеудің негізгі
бағыттары көрсетілуі керек, ол бағыттар мыналар:

- ауыл шаруашылығы өндірісінің, шикізат пен азық – түлік нарығын
құрып, қалыптастыру және жұмыс істеу;

- қаржыландыру, несие беру, қауіпсіздендіру, салықты жеңілдетіп салу;
- агроөнеркәсіп өндірісі сферасында ғылымды дамыту және ғылыми

қызметті жүзеге асыру;
- ауылдың әлеуметтік сферасын дамыту.
Агроөнеркәсіп өндірісін мемлекеттік қолдау жөніндегі шараларды

қаржыландыру үшін барлық деңгейді және бюджеттен тыс көздер де
пайдаланылуы мүмкін. Заңда әртүрлі бюджеттердің қаражаттарын
пайдаланудың бағыттары айқындалған, атап айтқанда, мемлекеттік
бағдарламаларға сәйкес жаңа техникалар мен қондырғыларды, сортты
тұқымдар мен асыл тұқымды мал алуды қоса алғандағы инвестиционалдық
қызметті қолдау; топырақтың құнарлылығын арттыру, мемлюративтік
шараларды жүзеге асыру, мемлекеттік меморативтік жүйені аяқтап, ұстау,
зиянкестермен, аурулармен және арамшөптермен күрес жұмыстарын жүргізу,
малдың қауіпті жұқпалы ауруларын жою; агроөнеркәсіп өңдірісі сферасына
несие беру және оны қауіпсіздендіру; материалдық ресурстар мен энергия
жеткізуге кеткен шығындардың бір бөлігін жабу (компенсация төлеу), асыл
тұқымды мал шаруашылығын, элитті тұқым шаруашылығын және ауыл
шаруашылығы дақылдарының гибридті тұқымдарын өндіруде қолдауға
дотация беру; ауыл шаруашылығы өнімдерінің, шикізаттар мен азық –
түліктер нарығын дамыту мен қолдау; агроөнеркәсіп өндірісі салаларында
мамандар даярлауды ұйымдастыру; нақты бағыттары мен қаржыландырудың
Қазақстан Республикасының үкіметі бекіте алатын дотациялар мен
компенсациялардың басқа да түрлерін ойластыру.

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің, шикізаттар мен азық – түлік нарығын
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тұрақтандыру үшін мемлекет сатып алудың және тауарларды реттеудің
интервенциясын жүзеге асырады. Сатып алу интервенциялары ауыл
шаруашылығы өнімдеріне, шикізатқа және азық – түлікке нарықтық бағалар
ең аз деңгейден де төмен түскенде, немесе агроөнеркәсіп өндірісіндегі тауар
өндірушілер ауыл шаруашылығы өнімдерін, шикізат пен азық – түліктерін
сұранымның азаюынан өткізе алмауларынан барып жүзеге асырылады. Тауар
интервенциялары нарықта ауыл шаруашылығы өнімдеріне, шикізат пен азық
– түлікке, сондай – ақ бағалардың нарықтағы ең жоғары деңгейлерінен асып
кеткен жағдайда жүзеге асырылады.

Қорыта келгенде ауыл шаруашылық кооперативтері қызметі
консультациялық және техникалық көмек көрсетеді және олардың
қызметінің статистикасын жүргізеді. Ауыл шаруашылығы маркетингі
қызметі ауыл шаруашылығы өнімінің сапасын қалыпқа түсіру мәселелерімен
айналысады. Өсімдіктерді қорғаудың инспекциялық қызметі өсімдік және
мал зиянкестерімен және аурулармен күрес жүргізеді. Астық
инспекциясының Федералдық қызметі астық қалпы туралы заңның
сақталуын қадағалайды. Азық-түлік жөніндегі инспекция ет пен құстың
саиасын, өмімнің, оның құрамының мазмұнына сәйкестігін бақылайды.
Азық-түлік және тұтынушылық қызмет жөніндегі басқарма тұрғындардың әр
түрлі категориялары үшін жеңілдік тамақтандыру жөніндегі
бағдарламаларды жүзеге асырып, сондай-ақ диетология саласында
зерттеулер жүргізеді.

Ауыл шаруашылығы министрлігіне ұлттық ормандарды, сондай-ақ
ұлттық маңызы бар шалғындар мен жер учаскелерін қадағалайтын орман
қызметі бағынады.

Тауарлы-несие корпорациясының қызметі фермерлік табыстарды
қолдауға бағытталған. Қысқасы, қазіргі заманғы агробизнесте мемлекеттік
реттеудің негізгі бағыттарына шолуды қорытындылай келе, олардың
маңызды ерекшеліктерін атап өту қажет. Нарықтық тегерішті толықтыра
және түзете келіп, реттеудің мемлекеттік тегеріші оның негізі сұраныс пен
ұсыныстың негізінде баға белгілеуді бұзбайды. Өте сирек болып тұратын
ерекше ситуациялар, төтенше оқиғалар, аракідік жағдайларды айтпағанда
нарықтың тегерішін бұзатын директивтік тапсырма, бағаның үстінен жаппай
әкімшілік бақылау, өндірістік ресурстар мен тұтыну заттарын натуралдық
бөлу сияқты іс – қимылдарға жол берілмейді. Шын мәнінде, дамыған
елдердегі агралық өндірісінің тиімділігі осында жатса керек.

Қазақстан Республикасында бірнеше жылдан бері ауылшаруашылық
кәсіпорындарын қайта құру жалғасуда. Бұл экономиканың аграрлық
секторын құрайтын қайта құрылған шаруашылықтардың саны мен мөлшерін,
сонымен қатар меншік және ресурстарды басқару мен басқару әдістерін
анықтайтын ауыл шаруашылығының құрылымына үлкен әсер етеді.

Шаруа (фермер) шаруашылығының тиімділігі, экономика масштабын
тиімді кеңейту мүмкіндігі көбінесе фермердің өз қызметін сауатты және
негізделген ұйымдастыра алуына, қызметкерлердің міндеттерін саналы түрде
бөлу қабілетіне байланысты.
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тұрақтандыру үшін мемлекет сатып алудың және тауарларды реттеудің
интервенциясын жүзеге асырады. Сатып алу интервенциялары ауыл
шаруашылығы өнімдеріне, шикізатқа және азық – түлікке нарықтық бағалар
ең аз деңгейден де төмен түскенде, немесе агроөнеркәсіп өндірісіндегі тауар
өндірушілер ауыл шаруашылығы өнімдерін, шикізат пен азық – түліктерін
сұранымның азаюынан өткізе алмауларынан барып жүзеге асырылады. Тауар
интервенциялары нарықта ауыл шаруашылығы өнімдеріне, шикізат пен азық
– түлікке, сондай – ақ бағалардың нарықтағы ең жоғары деңгейлерінен асып
кеткен жағдайда жүзеге асырылады.

Қорыта келгенде ауыл шаруашылық кооперативтері қызметі
консультациялық және техникалық көмек көрсетеді және олардың
қызметінің статистикасын жүргізеді. Ауыл шаруашылығы маркетингі
қызметі ауыл шаруашылығы өнімінің сапасын қалыпқа түсіру мәселелерімен
айналысады. Өсімдіктерді қорғаудың инспекциялық қызметі өсімдік және
мал зиянкестерімен және аурулармен күрес жүргізеді. Астық
инспекциясының Федералдық қызметі астық қалпы туралы заңның
сақталуын қадағалайды. Азық-түлік жөніндегі инспекция ет пен құстың
саиасын, өмімнің, оның құрамының мазмұнына сәйкестігін бақылайды.
Азық-түлік және тұтынушылық қызмет жөніндегі басқарма тұрғындардың әр
түрлі категориялары үшін жеңілдік тамақтандыру жөніндегі
бағдарламаларды жүзеге асырып, сондай-ақ диетология саласында
зерттеулер жүргізеді.

Ауыл шаруашылығы министрлігіне ұлттық ормандарды, сондай-ақ
ұлттық маңызы бар шалғындар мен жер учаскелерін қадағалайтын орман
қызметі бағынады.

Тауарлы-несие корпорациясының қызметі фермерлік табыстарды
қолдауға бағытталған. Қысқасы, қазіргі заманғы агробизнесте мемлекеттік
реттеудің негізгі бағыттарына шолуды қорытындылай келе, олардың
маңызды ерекшеліктерін атап өту қажет. Нарықтық тегерішті толықтыра
және түзете келіп, реттеудің мемлекеттік тегеріші оның негізі сұраныс пен
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ақпарат көлемі өсуде. Өсіп келе жатқан дайындық тәуелсіз экономикаға
ықпал ететіні сөзсіз. Жұмыста «тиімді менеджмент» элементтерін пайдалану
ұсынылады. Олар адами және материалдық ресурстарды толығырақ
пайдалануға мүмкіндік береді. Бөлімшелердің қызметін нақты жоспарлаңыз.
Тәуекелдердің ықтималдығын азайтыңыз немесе тіптен болдырмаңыз.

Ауылшаруашылық технологиясының маңызды жетістігі - ақпаратты
жинау, талдау және беру. Компьютерлік технологияның қасиеттері ұсақ және
ірі шаруа (фермер) қожалықтарына пайда әкелуге мүмкіндік береді.

Технологияның дамуы ауылшаруашылық өндірісіндегі бәсекелестік
деңгейін арттырады. Жеңімпаздар - өз экономикаларын тиімді жүргізетіндер.

Шаруа (фермер) қожалығы қызметінің ерекшелігі оның қаржылық
жағдайы болып табылады. Көптеген үй шаруашылығында міндеттемелерін
өтеу үшін ақша жетіспейді. Мұндай шаруа қожалықтары үшін күрделі
қаржылық қиындықтар несие төлеуді немесе кейбір негізгі құралдарды
таратуды кешіктіріп қаржыландырудың жаңа көздерін іздеуді қажет етеді, ал
кейбіріне жағдайды жақсарту үшін шешуші шаралар қажет. Нақты егіншілік,
ақылды ферма (БАҚ), тыңайтқыштарды саралап енгізу, аграрлық
дақылдардың автоматтандырылған вегетациялық жүйелері, электрпастух
және т. б. сияқты қазіргі заманғы цифрлық технологияларды пайдалану
ұсынылады.

Қазіргі заманғы цифрлық технологияларды қолдану ұсынылады,
мысалы: дәлме-дәл егіншілік, ақылды ферма (бау-бақша), дифференциалды
тыңайтқыштарды қолдану, ауылшаруашылық өсімдіктердің
автоматтандырылған жүйесі, электрлік табындар және т.б.

Шаруа (фермер) қожалығын ашпас бұрын, кәсіпкер
ауылшаруашылығында өзінің келешегін байсалды түрде бағалауы керек. Бұл
бизнестің әр түрлі салаларында таңдау мүмкіндіктерін, оның нарықтық
жағдайларын, сонымен бірге ертеңгі шаруа (фермер) қанағаттандыратын
талаптарды білуді талап етеді. Кәсіпорынның бизнес-жоспары маңызды.
Өйткені онда кәсіпорын қызметінің барлық жақтары көрсетілген, тәуекелдер
мен қауіптер ескерілген, теріс сәттердің алдын алу шаралары көзделген.

Жаңадан бастаушы фермерлерге қойылатын талаптарды келесідей
анықтауға болады:
• бизнесті бастамас бұрын тиісті білім алу қажет;
• қарқынды өндіріспен айналысуға;
• экономика көлемі өндіріс ауқымына сәйкес келуі керек;
• негізгі капиталға қатысты қарыз сомасы өте төмен болуы керек;

Қорытындылай келе, шаруа (фермер) қожалығын ұйымдастыру мен
қызметін бастау үшін мыналарды атап өтуге болады:
• жеткілікті капитал мен ресурстарға ие болуы;
• тәуекелдерді қабылдауға дайын болу және қабілеттілік;
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• ұйымдастырудың жоғары деңгейі және экономиканы басқару
мүмкіндігі. Соңғы жағдай әсіресе бастаушы фермерлер үшін өте маңызды.
Шаруа (фермер) қожалықтары алға қойылған мақсаттарға қол жеткізген
кезде экономикалық дағдылар нақты тірек болып табылады. [2,5,26,3,24,27]

АӨК экономикалық және құқықтық ұйымдастыру, ұйымның дамуын
басқару тақырыбы бойынша практикалық тапсырмалар

Мақсаты: студенттердің агроөнеркәсіп кешенін экономикалық және
құқықтық ұйымдастыру , ұйымның дамуын басқара білу, талдау және қазіргі
заманғы әдістер мен технологиялар негізінде ұйымның стратегиясын әзірлеу
үшін сандық және сапалық талдау дағдыларын меңгеру және басқару
шешімдерін қабылдау дағдыларын қалыптастыру.

№ 1 тапсырма: І жылыкәсіпорынның еңбек өнімділігі 20% — ға, ал
екінші жылы тағы 5% - ға өсті. 2 жылда еңбек өнімділігі қанша пайызға
артты?

№ 2 тапсырма: Қызметкерлерді жалдау туралы хабарландыру жасаңыз:
басқарушы қызметкерлер, мамандар, жұмысшы. Қызметкерлерді жалдау
көздерін тізімдеңіз.

№ 3 тапсырма: Сіздің кәсіпорныңыз барлық экономикалық
дағдарыстардан аман - есен өтті және оның қаржылық жағдайы жақсы болды,
бірақ қол астындағылардың бұрынғы ынта-жігері мен құлшынысы жоғалып
кеткенін байқадыңыз, ал алда бұрынғыдан да тығыз кәсіби мамандар қажет.
Қол астындағылардың рухын көтеру үшін қандай іс-шаралар өткізесіз?

№ 4 тапсырма: Тұтынушыларды әртүрлі критерийлер бойынша
жіктеу".

Тамақ өнімдерін тұтынушылардың 5 түрін оларды келесі сипаттамалар
бойынша жіктеу арқылы анықтаңыз: - жынысы; - жасы (жастар, орта жас,
қарт адамдар); - табыс (төмен, орташа, жоғары); - кәсіби әәртебесі
(жұмысшы/ қызметкер, менеджер, бизнесмен); - отбасы жағдайы (бойдақ,
жас отбасы, өтілі бар отбасы); - тұрғылықты жері (мегаполис, шағын қала,
ауыл)

№ 5 тапсырма: Ауыл шаруашылығы ұйымының қоршаған ортасын
талдау.

Ауыл шаруашылығының қоршаған ортасына талдау жүргізу.
Өзіңіздің тұрғылықты мекеніңіз бойынша қоршаған ортаның

субъектілері мен факторларын анықтаңыз. Олар кәсіпорын қызметіне қалай
әсер етуі мүмкін екенін көрсетіңіз.
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№ 4 тапсырма: Тұтынушыларды әртүрлі критерийлер бойынша
жіктеу".

Тамақ өнімдерін тұтынушылардың 5 түрін оларды келесі сипаттамалар
бойынша жіктеу арқылы анықтаңыз: - жынысы; - жасы (жастар, орта жас,
қарт адамдар); - табыс (төмен, орташа, жоғары); - кәсіби әәртебесі
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субъектілері мен факторларын анықтаңыз. Олар кәсіпорын қызметіне қалай
әсер етуі мүмкін екенін көрсетіңіз.

№ 6 тапсырма: 1. Қазақстандағы сүт өнімдерін өндіруді және
тұтынуды талдаңыз.

2. Қазақстандағы ет өнімдерін өндіруді және тұтынуды талдаңыз.
3. Қазақстанда көкөніс өндіру мен тұтынуды талдаңыз.
4. Қазақстанда жеміс өндіру мен тұтынуды талдаңыз.

Тарау бойынша бақылау сұрақтары:

1. Аграрлық бизнесті ұйымдастырудың негізі неде?
2. Аграрлық өнеркәсіп кешенін басқару дегеніміз не?
3. Ауыл шаруашылығында бизнесті жасау үшін қандай экономикалық,

әлеуметтік және құқықтық шарттар қажет?
4. Ауыл шаруашылығын мамандандыру дегеніміз не?
5. Ауыл шаруашылығын шоғырландыру дегеніміз не?
6. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтық механизміне сипаттама

беріңіздер.
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Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар

Бұл тарауда агроөнеркәсіптік кешенді басқарудың принциптері, әдістері
мен функциялары қарастырылған. Агроөнеркәсіптік менеджменттің мәні мен
ұлттық экономикалық маңызы және өндірісті басқарудың экономикалық
әдістері сипатталған. Сонымен қатар әлеуметтік өндіріс тиімділігі мен
заманауи маркетингті ұйымдастырудың теориялық негіздері мен
практикалық тапсырмалар, бақылау сұрақтары келтірілген.
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Қорытынды

Фермер - өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін нарықтық сапада
өндіреді, оларды дайындайды, сақтайды және сатады. Бұл жұмыс үшін
ауылшаруашылық техникасы, көлік құралдары, жабдықтар мен
пайдаланылатын, қызмет көрсетілетін және жөнделетін ауылшаруашылық
құрылыстары қолданылады. Ол құжаттаманы жүргізуге, жоспарлауға және
маркетингке байланысты тапсырмаларды орындайды, іскерлік рәсімдерді
жүргізуге қолдау көрсетеді.

Бұл оқу құралы фермерлік шаруашылық пен аграрлық өнеркәсіпті
жүргізудің қазіргі заманғы әдістерімен жұмыс жасайтын кәсіпорындарда
қажет білімді, білік пен дағдыларды сипаттайды.

Фермер - ауылшаруашылық өндірісінің ұйымдастырушылық және
басқарушылық аспектілері үшін толық жауап береді. Ол агроөнеркәсіптік
кешенді және шаруа (фермер) қожалықтарын дамыту мәселелері бойынша
басшылық, нормативтік және әдістемелік материалдарды, ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау және қайта өңдеу технологиясын,
өнім сапасын бағалау әдістерін, ауыл шаруашылығы экономикасының
негіздерін, жоспарлау тәртібін, есепке алуды, есептілікті, кірістерді, пайданы
бөлуді, салық салуды, ауыл шаруашылығы өндірісі мен фермерлік
шаруашылықтарды техникалық жарақтандырудың перспективалары мен
бағыттарын, техниканы пайдалану ережесін, жер және еңбек заңнамасының
негіздерін,, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама, еңбекті қорғау және
өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормаларын білуі тиіс.

Оқу құралында "Фермер" біліктілігі бойынша ферманың экономикалық
міндеттерін және ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігін, өсімдік
дақылдарының ерекшеліктерін және оларды қорғауды, ауылшаруашылық
машиналары мен құралдарын анықтау; ауылшаруашылық өндірісіндегі
экономикалық қызметті ұйымдастыру; ауылшаруашылық жануарларының
анатомиясы мен физиологиясының негіздерін және ауылшаруашылық
жануарлары мен құстарын тамақтандыру; асыл тұқымды жұмыстарды
ұйымдастыру; агроөнеркәсіптік кешенді басқару әдістерін қолдану мен
агроөнеркәсіптік қызметтің құқықтық аспектілерін сипаттау; қазіргі заманғы
маркетингті ұйымдастыру; сонымен қатар кәсіпорынның жұмысын зерттеу
және талдау сияқты кәсіби модульдерді оқыту нәтижелері қарастырылған.

Оқу құралын зерделеу нәтижесінде білім алушылар еңбекті
ұйымдастыру аспектілерін, өндіріс экономикасын, экологиялық мәселелерді
шешу жолдарын меңгереді. Сонымен қатар, білім алушылар кәсіпорынның
жұмысын, құрылымын зерделеу және талдау, техникалық сипаттамалар мен
аграрлық өнеркәсіптің дайындық, негізгі және қосалқы жабдықтарын
пайдалану ережелерімен танысып, "фермер" біліктілігін алу үшін
материалдар жинау және дайындауды үйренеді.
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Фермер - өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін нарықтық сапада
өндіреді, оларды дайындайды, сақтайды және сатады. Бұл жұмыс үшін
ауылшаруашылық техникасы, көлік құралдары, жабдықтар мен
пайдаланылатын, қызмет көрсетілетін және жөнделетін ауылшаруашылық
құрылыстары қолданылады. Ол құжаттаманы жүргізуге, жоспарлауға және
маркетингке байланысты тапсырмаларды орындайды, іскерлік рәсімдерді
жүргізуге қолдау көрсетеді.

Бұл оқу құралы фермерлік шаруашылық пен аграрлық өнеркәсіпті
жүргізудің қазіргі заманғы әдістерімен жұмыс жасайтын кәсіпорындарда
қажет білімді, білік пен дағдыларды сипаттайды.

Фермер - ауылшаруашылық өндірісінің ұйымдастырушылық және
басқарушылық аспектілері үшін толық жауап береді. Ол агроөнеркәсіптік
кешенді және шаруа (фермер) қожалықтарын дамыту мәселелері бойынша
басшылық, нормативтік және әдістемелік материалдарды, ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау және қайта өңдеу технологиясын,
өнім сапасын бағалау әдістерін, ауыл шаруашылығы экономикасының
негіздерін, жоспарлау тәртібін, есепке алуды, есептілікті, кірістерді, пайданы
бөлуді, салық салуды, ауыл шаруашылығы өндірісі мен фермерлік
шаруашылықтарды техникалық жарақтандырудың перспективалары мен
бағыттарын, техниканы пайдалану ережесін, жер және еңбек заңнамасының
негіздерін,, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама, еңбекті қорғау және
өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормаларын білуі тиіс.

Оқу құралында "Фермер" біліктілігі бойынша ферманың экономикалық
міндеттерін және ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігін, өсімдік
дақылдарының ерекшеліктерін және оларды қорғауды, ауылшаруашылық
машиналары мен құралдарын анықтау; ауылшаруашылық өндірісіндегі
экономикалық қызметті ұйымдастыру; ауылшаруашылық жануарларының
анатомиясы мен физиологиясының негіздерін және ауылшаруашылық
жануарлары мен құстарын тамақтандыру; асыл тұқымды жұмыстарды
ұйымдастыру; агроөнеркәсіптік кешенді басқару әдістерін қолдану мен
агроөнеркәсіптік қызметтің құқықтық аспектілерін сипаттау; қазіргі заманғы
маркетингті ұйымдастыру; сонымен қатар кәсіпорынның жұмысын зерттеу
және талдау сияқты кәсіби модульдерді оқыту нәтижелері қарастырылған.

Оқу құралын зерделеу нәтижесінде білім алушылар еңбекті
ұйымдастыру аспектілерін, өндіріс экономикасын, экологиялық мәселелерді
шешу жолдарын меңгереді. Сонымен қатар, білім алушылар кәсіпорынның
жұмысын, құрылымын зерделеу және талдау, техникалық сипаттамалар мен
аграрлық өнеркәсіптің дайындық, негізгі және қосалқы жабдықтарын
пайдалану ережелерімен танысып, "фермер" біліктілігін алу үшін
материалдар жинау және дайындауды үйренеді.

Глоссарий

Аграрлық қатынастар- жерді және ауылшаруашылық өндірісінің басқа
құралдарын иелену мен пайдалануға байланысты ауыл шаруашылығында
қалыптасатын экономикалық қатынастар.

Агробиоценоз - жасанды түрде жасалған биоценоз (ауыл шаруашылығы
өнімдерін алу үшін). Агробиоценоз түрлердің аздығымен, мәдени
өсімдіктердің немесе үй жануарларының үстемдігімен сипатталады.
Агробиоценоз адамның араласуынсыз ұзақ уақыт өмір сүре алмайды, өзін-өзі
реттеуге ие емес, бірақ Өсімдіктердің немесе жануарлар тұқымдарының бір
немесе бірнеше сорттарының жоғары өнімділігімен сипатталады.
Агробиоценоздың негізін агрофитоценоз құрайды.

Агроиндустрия- тар мағынада өсімдіктер мен жануарларды өсіру,
организмдердегі физиологиялық процестерді барынша қарқындату
схемалары бойынша жүргізілетін агроөнеркәсіптік кәсіпорындар кешені
және кең мағынада-табиғи және жартылай өңделген түрде өндірілетін
өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін алу процестерін
механикаландыруға, химияландыруға және автоматтандыруға негізделген
қарқынды көп салалы ауыл шаруашылығы.

Агрохимиялық қызмет көрсету- ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндірушілерді агрохимикаттармен және пестицидтермен, шымтезекпен және
оны қайта өңдеу өнімдерімен, гипспен, әк және органикалық
тыңайтқыштармен, технологиялармен, техникамен қамтамасыз ету;
агротехникалық, агрохимиялық, мелиорациялық, фитосанитарлық, эрозияға
қарсы және өзге де іс-шараларды жүзеге асыру; ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлердің құнарлылығын қамтамасыз ету саласында ғылыми
зерттеулер жүргізу.

Азықтандыру нормасы-белгілі бір жануардың энергияға, қоректік
және минералды заттарға, дәрумендерге ғылыми негізделген күнделікті
қажеттілігі.

Амортизация - негізгі қорлардың құнын солардың көмегімен
өндірілетін тауарларға бірте-бірте көшіру; ақша   қаражатын мақсаты түрде
жинақтау және оны тозған негізгі қорлардың орнын толтыру үшін
пайдалану.

Ауыл шаруашылығы географиясы- ауыл шаруашылығы өндірісінің
таралу факторлары мен заңдылықтарын, оның ішінде жекелеген елдер мен
аудандарда табиғи және әлеуметтік-экономикалық жағдайлар мен оның даму
ерекшеліктерін анықтау мен талдауды зерттейтін экономикалық
географияның бір саласы.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер- топырақты және ауыл
шаруашылығындағы өндіріс құралы болып табылатын, елдің азық-түлік
қауіпсіздігін, халықтың әл-ауқатының деңгейін қамтамасыз ететін табиғи
ресурстарды қамтитын қоршаған ортаның құрамдас бөлігі.

Ауыл шаруашылығы карталары- ауыл шаруашылығы өндірісіне
немесе жекелеген дақылдардың, мал шаруашылығы салаларының және т. б.
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таралуына жалпы сипаттама беретін экономикалық карталар.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің есептік массасы- ауыл

шаруашылығы өнімінің физикалық массасын стандартпен белгіленген сапаға
қайта есептеу жолымен айқындалатын, оның сапасын ескере отырып, ауыл
шаруашылығы өнімінің көрсеткіші.

Ауыл шаруашылығын қарқындату- өндірістің неғұрлым
жетілдірілген құралдары мен әдістерін қолдану негізінде жер алаңының
бірлігіне (әдетте 1 га) немесе мал басына шаққандағы ауыл шаруашылығы
өнімі өндірісінің өсуі. Ауыл шаруашылығын қарқындатудың негізгі
бағыттары: электрлендіру, химияландыру, өндірісті кешенді
механикаландыру, мелиорация, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымды
дамыту.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер құнарлылығының
мониторингі- мемлекеттік жер мониторингінің құрамдас бөлігі, оны жүргізу
тәртібі жер заңнамасында белгіленеді.

Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау- тракторлар, комбайндар,
пресс-таңдаушылар және басқа да ауыл шаруашылығы машиналарын, оның
ішінде жабдықтарды өндіретін машина жасау саласы: - топыраққа
тыңайтқыштар енгізу және өсімдік зиянкестерімен күресу үшін; мал және құс
шаруашылықтары үшін; ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдау үшін
және т. б.

Ауылшаруашылық несиесі- ауылшаруашылық өндірісінің
қажеттіліктеріне берілетін несие.

Ауыл шаруашылығы әлеуметтануы- еңбекті ұйымдастыру
формаларын, ауыл шаруашылығы саласындағы әртүрлі әлеуметтік және
кәсіби топтардың құрылымы мен қызметін зерттейтін әлеуметтану саласы.

Ауылшаруашылық кәсіпорны-ауылшаруашылық өнімдерін өндіретін
ұйым. Әдетте ауылшаруашылық кәсіпорны-бұл аймақтық объект.

Ауыл шаруашылығы кооперативі- кооператив мүшелерінің
материалдық және өзге де қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында
олардың мүліктік пай жарналарын біріктіруге негізделген бірлескен
өндірістік немесе өзге де шаруашылық қызмет үшін ерікті мүшелік негізінде
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер құрған ұйым. Ауылшаруашылық
кооперативі ауылшаруашылық өндірістік немесе ауылшаруашылық тұтыну
кооперативі түрінде құрылуы мүмкін.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер құнарлылығының
мониторингі- мемлекеттік жер мониторингінің құрамдас бөлігі, оны жүргізу
тәртібі жер заңнамасында белгіленеді.

Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші - құндық мәнде өндірілетін
өнімнің жалпы көлемінің 50 пайызынан астамын құрайтын ауыл
шаруашылығы өнімін өндіруді жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

Ауыл шаруашылығы алқаптары- ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндіру үшін пайдаланылатын жер учаскелері. Ауыл шаруашылығы
алқаптары егістік, көпжылдық екпелер, шабындықтар мен жайылымдарға
бөлінеді.



285

таралуына жалпы сипаттама беретін экономикалық карталар.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің есептік массасы- ауыл

шаруашылығы өнімінің физикалық массасын стандартпен белгіленген сапаға
қайта есептеу жолымен айқындалатын, оның сапасын ескере отырып, ауыл
шаруашылығы өнімінің көрсеткіші.

Ауыл шаруашылығын қарқындату- өндірістің неғұрлым
жетілдірілген құралдары мен әдістерін қолдану негізінде жер алаңының
бірлігіне (әдетте 1 га) немесе мал басына шаққандағы ауыл шаруашылығы
өнімі өндірісінің өсуі. Ауыл шаруашылығын қарқындатудың негізгі
бағыттары: электрлендіру, химияландыру, өндірісті кешенді
механикаландыру, мелиорация, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымды
дамыту.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер құнарлылығының
мониторингі- мемлекеттік жер мониторингінің құрамдас бөлігі, оны жүргізу
тәртібі жер заңнамасында белгіленеді.

Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау- тракторлар, комбайндар,
пресс-таңдаушылар және басқа да ауыл шаруашылығы машиналарын, оның
ішінде жабдықтарды өндіретін машина жасау саласы: - топыраққа
тыңайтқыштар енгізу және өсімдік зиянкестерімен күресу үшін; мал және құс
шаруашылықтары үшін; ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдау үшін
және т. б.

Ауылшаруашылық несиесі- ауылшаруашылық өндірісінің
қажеттіліктеріне берілетін несие.

Ауыл шаруашылығы әлеуметтануы- еңбекті ұйымдастыру
формаларын, ауыл шаруашылығы саласындағы әртүрлі әлеуметтік және
кәсіби топтардың құрылымы мен қызметін зерттейтін әлеуметтану саласы.

Ауылшаруашылық кәсіпорны-ауылшаруашылық өнімдерін өндіретін
ұйым. Әдетте ауылшаруашылық кәсіпорны-бұл аймақтық объект.

Ауыл шаруашылығы кооперативі- кооператив мүшелерінің
материалдық және өзге де қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында
олардың мүліктік пай жарналарын біріктіруге негізделген бірлескен
өндірістік немесе өзге де шаруашылық қызмет үшін ерікті мүшелік негізінде
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер құрған ұйым. Ауылшаруашылық
кооперативі ауылшаруашылық өндірістік немесе ауылшаруашылық тұтыну
кооперативі түрінде құрылуы мүмкін.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер құнарлылығының
мониторингі- мемлекеттік жер мониторингінің құрамдас бөлігі, оны жүргізу
тәртібі жер заңнамасында белгіленеді.

Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші - құндық мәнде өндірілетін
өнімнің жалпы көлемінің 50 пайызынан астамын құрайтын ауыл
шаруашылығы өнімін өндіруді жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

Ауыл шаруашылығы алқаптары- ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндіру үшін пайдаланылатын жер учаскелері. Ауыл шаруашылығы
алқаптары егістік, көпжылдық екпелер, шабындықтар мен жайылымдарға
бөлінеді.

Ауылшаруашылық жануарларын нормамен тамақтандыру- бұл
диетадағы жемнің әртүрлі элементтерінің тепе-теңдігін және жемді ұтымды
пайдалануды қамтамасыз ететін азықтандыру.

Асыл тұқымды мал зауыты-тұқымды жетілдіру, тұқымдық типтерді,
сызықтар мен отбасыларды құру және жетілдіру жүргізілетін жоғары
сыныпты асыл тұқымды шаруашылық.

Баға мониторингі- бұл бағалау, трендтерді зерттеу, бәсекелестік
ортаны зерттеу мақсатында нарықтың жай-күйін жүйелі және жоспарлы
бақылау.

Бизнес- пайда табуға бағытталған әрекеттің, экономикалық қызметтің
бір түрі; жеке кәсіпкердің не фирманың іскерлік қызметі.

Бизнес жоспар - кәсіпорынды (кәсіпкерлікті) белгілі бір кезеңде
дамыту жоспары. Өндірісті  жетілдіріп, дамытуға  бағытталған инвестиция
тарту үшін әзірленеді.

Бордақылау- бұл жануарлардың денесінде ақуыз мен майдың көп
мөлшерін жинақтау үшін артық тамақтану.

Бракқа шығару-селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс талаптарына сай
келмейтін малды асыл тұқымды табыннан алып тастау.

Генетика — бүкіл тірі ағзаларға тән тұқым қуалаушылық пен
өзгергіштікті зерттейтін биология ғылымының бір саласы. Ағзалардың тұқым
қуалаушылығы мен өзгергіштігі туралы ғылымды генетика деп атайды.

Генотип-оның даму бағытын анықтайтын ядролық және
цитоплазмалық организмнің барлық тұқым қуалайтын факторларының
жиынтығы.

Гидротехникалық құрылыстар- каналдар, дренаждық коллекторлар,
бөгеттер, дамбалар, реттеуші шлюздер, реттеуші құбырлар, құбыр-өткелдер,
реттеуші құдықтар, жұтқыш құдықтар, байқау құдықтары, бақылау
құдықтары, сағалар, суағарлар, суағарлар, суағарлар, суағарлар, суағарлар, су
тартқыштар, сорғы станциялары, суағарлар және су ағынын реттеуге арналған
өзге де құрылыстар.

Деградация- мал конституциясының күрт әлсіреуі, өнімділіктің
төмендеуі, құнарлылық, деформацияның пайда болуы және т.б.

Жалпы пайдаланудағы мелиоративтік жүйе- екі немесе бірнеше
адамның ортақ меншігіндегі не белгіленген тәртіппен бірнеше жеке
тұлғаларға және/немесе заңды тұлғаларға пайдалануға берілген
мелиоративтік жүйе, сондай-ақ аталған адамдардың мұқтаждары үшін
қажетті қорғаныштық орман екпелері.

Жануарлардың конституциясы-тұқым қуалаушылыққа байланысты
және өнімділік сипатында, жүйке қызметінің түрі мен сыртқы ортаның
әсеріне реакцияда көрінетін организмнің ерекшеліктері, құрылымы.

Жануарларды іріктеу-сыртқы орта жағдайларына бейімделген немесе
сыртқы орта жағдайларына бейімделмеген немесе адамның талаптарына сай
келмейтін жануарларды бір мезгілде алып тастаған кезде адамның
талаптарына сай келетін жануарларды сақтау.

Жайылымдық жайылым – жайылымды пайдалану тәсілі, онда ол тең
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учаскелерге-бір-бірінен хеджирлеумен бөлінетін қаламдарға бөлінеді.
вешками, бороздой.

Жем бірлігі- жемшөптің жалпы тағамдық құндылығын өлшеу және
салыстыру бірлігі. Бірлік үшін 1 кг орташа құрғақ сұлы тағамдық құндылығы
қабылданады.

Жер алқаптарының балансы- жер санаттары, жер
пайдаланушылардың санаттары және жер түрлері бойынша жер
алқаптарының болуы мен өзгеруін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.

Жер экономикасы- өндірістің төрт негізгі факторының бірі, ол өнімді
болу үшін әдетте еңбек пен капиталмен біріктірілуі керек.

Жер ресурстары- бұл адамның өмір сүруіне және экономикалық
қызметтің кез-келген түріне жарамды жер беті. Жер ресурстары аумақтың
көлемімен және оның сапасымен сипатталады: жер бедері, топырақ
жамылғысы және басқа да табиғи жағдайлар кешені.

Жер кадастры- дәйекті мәліметтердің жүйеленген жиынтығы: жердің
табиғи, шаруашылық және құқықтық жағдайы туралы; жер учаскелерінің
орналасқан жері, мөлшері және сапалық сипаттамасы туралы; жер
учаскелерінің иелері туралы; жерді пайдаланудың құқықтық режимі; жер
учаскелерін бағалау туралы.

Жер тіркелімі- жер учаскелері мен жылжымайтын мүлікті иелену
құқығы тіркелетін ресми құжат. Жер тіркелімі жылжымайтын мүліктің
белгілі бір объектісіне иелік ету құқығын анықтау үшін қолданылады.

Жер телімі- оның иесіне тегін немесе белгілі бір жерді жалға алу үшін
ақшалай немесе заттай нысанда берілген жер учаскесі.

Жер үлесі- жеке азаматтардың меншігіне ортақ жер алқабында өте
жақсы немесе табиғи түрде бөлінген жер учаскесі.

Жерді аймақтарға бөлу- жерді әртүрлі мақсатты және күзет режимі
бар жер учаскелеріне бөлу.

Жер учаскесінің шекарасы- пайдалану үшін қолайлы масштабта жер
учаскесінің (топографиялық) жоспарындағы арнайы белгілер.

Жер қоры- халықтың кез-келген бөлігінің иелігіндегі барлық жерлер.
Жер қорына мыналар кіреді: - ауыл шаруашылығы қатынасында игерілген
жерлер; ормандар, ішкі су айдындары, елді мекендер, жолдар, өнеркәсіптік
кәсіпорындар алып жатқан жерлер; қолайсыз жерлер: шөлдер, таулар, т. б.

Жеке пайдаланудың мелиоративтік жүйесі- жеке немесе заңды
тұлғаның меншігіндегі не белгіленген тәртіппен жеке немесе заңды тұлғаның
пайдалануына берілген мелиоративтік жүйе, сондай-ақ аталған тұлғаларға
тек олардың мұқтаждары үшін қажетті қорғаныштық орман екпелері.

Жер санаты- бірыңғай мемлекеттік жер қорының негізгі нысаналы
мақсаты бойынша бөлінетін және белгілі бір құқықтық режимі бар бөлігі.
Функционалдық мақсаты бойынша барлық жерлер бөлінеді: ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жерлерге; елді мекендердің жерлеріне;
өнеркәсіп, көлік, байланыс және т. б. жерлерге; табиғат қорғау, рекреациялық
және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлерге; орман қорының жерлеріне; су
қорының жерлеріне салынатын; босалқы жерлерге.
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алқаптарының болуы мен өзгеруін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.

Жер экономикасы- өндірістің төрт негізгі факторының бірі, ол өнімді
болу үшін әдетте еңбек пен капиталмен біріктірілуі керек.

Жер ресурстары- бұл адамның өмір сүруіне және экономикалық
қызметтің кез-келген түріне жарамды жер беті. Жер ресурстары аумақтың
көлемімен және оның сапасымен сипатталады: жер бедері, топырақ
жамылғысы және басқа да табиғи жағдайлар кешені.

Жер кадастры- дәйекті мәліметтердің жүйеленген жиынтығы: жердің
табиғи, шаруашылық және құқықтық жағдайы туралы; жер учаскелерінің
орналасқан жері, мөлшері және сапалық сипаттамасы туралы; жер
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учаскелерін бағалау туралы.

Жер тіркелімі- жер учаскелері мен жылжымайтын мүлікті иелену
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Жер қоры- халықтың кез-келген бөлігінің иелігіндегі барлық жерлер.
Жер қорына мыналар кіреді: - ауыл шаруашылығы қатынасында игерілген
жерлер; ормандар, ішкі су айдындары, елді мекендер, жолдар, өнеркәсіптік
кәсіпорындар алып жатқан жерлер; қолайсыз жерлер: шөлдер, таулар, т. б.

Жеке пайдаланудың мелиоративтік жүйесі- жеке немесе заңды
тұлғаның меншігіндегі не белгіленген тәртіппен жеке немесе заңды тұлғаның
пайдалануына берілген мелиоративтік жүйе, сондай-ақ аталған тұлғаларға
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Жер асты суларын пайдалану- қолданылатын техникалық құралдарға
қарамастан, оларды пайдалану мақсатында жер асты суларын өндіру.

Жерді өз бетімен иелену - белгіленген тәртіппен ресімделген меншік,
иелену, пайдалану немесе жалға алу құқығы болмаған кезде жер учаскесін
пайдалану.

Жер қорын басқару- мемлекеттік атқарушы органдар мен жергілікті
өзін-өзі басқару органдарының өз құзыреті шегінде жерді ұтымды пайдалану
мен қорғауды қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттегі жер қатынастарын
қоғамдық-құқықтық реттеуге бағытталған атқарушы және әкімшілік қызметі,
меншік нысандарына және жерге басқа да құқықтарға қарамастан, сондай-ақ
жер учаскелерін шаруашылық басқару.меншік, оның субъектілері мен
муниципалитеттері.

Зоотехния- мал шаруашылығының ең озық әдістерін жасайтын ғылым.            
Индустрияландыру- кез келген салада ірі машиналық өндіріс құру

процесі, механикаландырылған ірі кәсіпорындардың ұйымдастырылуы.
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Интерьер-бұл жануарлардың өнімді сапасына әсер ететін мүшелер мен
олардың жүйелерінің жеке тіндерінің ішкі құрылымы мен функцияларының
ерекшеліктері.

Интенсификация- өндірістің ең тиімді құралдарын, сондай-ақ өндірісті
кеңейтуді қолданатын өндірісті дамыту процесі мен ұйымы.

Кадастр - табиғат объектілері туралы негізгі мәліметтердің
жүйелендірілген жинағы (су,жер,). Жер құбырларына сәйкес пайдалануға
бөлінетін әрбір жер учаскесіне арнаулы ережелер бойынша кадастрлық нөмір,
яғни жеке және қайталанбайтын код беріледі.

Капитал - тауар мен қызмет өндіруге пайдалану мақсатымен өндірілген
құрал-жабдықтар.

Қора-ірі қара малға арналған бөлек кең қора.     
Қорғаныштық екпелер- эрозияға қарсы және су қорғау ормандары,

сондай-ақ топырақты су және жел эрозиясынан қорғауға, сондай-ақ
мелиоративтік жүйелер мен жеке орналасқан гидротехникалық
құрылыстарды табиғи және антропогендік факторлардың зиянды әсерінен
қорғауға арналған орман қорына кірмейтін табиғи және жасанды түрде
жасалған ағаш-бұта өсімдіктері (екпелер).

Қоршаған табиғи ортаның мониторингі- қоршаған табиғи ортаның
жай-күйін кеңістікте және уақытта тұрақты ұзақ мерзімді бақылау жүйесі
және адамдар мен басқа да тірі организмдердің денсаулығына зиянды және
қауіпті болып жатқан қиын жағдайлар туралы ескерту.

Қызметтік жер телімі- қызметкерге көліктің, орман шаруашылығының,
орман өнеркәсібінің, су, балық, аңшылық шаруашылығының жекелеген
кәсіпорындарында жұмыс істеген уақытында ауыл шаруашылығына
пайдалануға берілген жер телімі.

Лизинг — бұл жалға берушінің өзіне тиесілі құрал-жабдықтарды,
машиналарды, ЭЕМ, ұйымдастыру техникаларды, өндіріске, сауда-саттыққа
және қоймаға арналған құрылғыларды жалға алушыға (жалгерге) лизингтік
төлем төлеу шартымен, белгіленген мерзімге пайдалануға беруін
қарастыратын жалға беру шарты.

Лактация-сиырларда сүт бездерінің пайда болуы және бөлінуі.
Мәдени өсімдіктер- өсімдіктер алу үшін адамдар өсіретін өсімдіктердің

түрлері, формалары мен сорттары: азық-түлік; өнеркәсіпке арналған шикізат;
жем; сәндік мақсатта және т. б.

Мемлекеттік сатып алу жүйесі – мемлекеттік сатып алу жүйесі
субъектілерінің және олардың мемлекеттік сатып алу саласындағы қызметті
жүзеге асыру процесінде біртұтастық және өзара байланыс арқылы
айқындалатын қатынастарының жиынтығы.

Меншік- жеке адамдарға немесе ұжымдарға тиесілі өндіріс құрал-
жабдығы мен өнімдері, қаражат. Меншік құқығы әдетте нақты субъектінің
нақты объектіге (мүлікке) құқығы сияқты құқықтық құзыретке саяды, олар –
мүлікті иелену құқығы, пайдалану құқығы, билеу құқығы.

Мелиоративтік іс-шаралар- мелиоративтік жүйелер мен жеке
орналасқан гидротехникалық құрылыстарды жобалау, салу, пайдалану және
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орналасқан гидротехникалық құрылыстарды жобалау, салу, пайдалану және

қайта жаңарту, жайылымдарды суландыру, орманды қорғайтын екпелер
жүйесін құру, мәдени-техникалық жұмыстарды, топырақтың химиялық және
физикалық қасиеттерін жақсарту жөніндегі жұмыстарды жүргізу, аталған
жұмыстарды ғылыми және өндірістік-техникалық қамтамасыз ету.

Мелиоративтік банк- мелиоративтік жұмыстарды жүргізу үшін кредит
беретін банк.

Мелиорациялық қор- шаруашылық пайдалануға жарамды және
мелиорацияны қажет ететін жерлер.

Мелиоративтік іс-шаралар- жерді мелиорациялау жөніндегі жобалау
құжаттамасына сәйкес жүзеге асырылатын мелиоративтік жүйелер мен жеке
орналасқан гидротехникалық құрылыстарды салу, реконструкциялау,
пайдалану (қызмет көрсету), қорғаныш екпелерін құру, топырақтың су, ауа,
жылу және қоректік режимдерінің ауыл шаруашылығы өсімдіктері, ормандар
мен өзге де екпелері үшін оңтайлы жағдай жасауды және ұстауды
қамтамасыз ететін гидротехникалық, мәдени-техникалық, агроорман-
мелиоративтік, эрозияға қарсы және өзге де іс-шаралар жүргізу.

Мелиорацияланған жерлердің мониторингі- мелиорацияланған
жерлердің жай-күйін жүйелі түрде бақылау, соның негізінде
мелиорацияланған жерлердің жай-күйіндегі болып жатқан өзгерістер
анықталады және оларға баға беріледі. Мелиорацияланған жерлердің
мониторингі жер мониторингінің мемлекеттік жүйесінің құрамдас бөлігі
болып табылады.

Мелиоративтік жүйелерді және жеке орналасқан гидротехникалық
құрылыстарды пайдалану (қызмет көрсету) - жөндеу, ұсақ
зақымдануларды жою, бұзылулардың алдын алу және мелиоративтік
жүйелер мен жеке орналасқан гидротехникалық құрылыстарды жарамды
күйде ұстау (техникалық күтім жасау) жөніндегі жұмыстар.

Мелиорацияланатын жерлер- мелиорациялық іс-шараларды жүзеге
асыру арқылы жеткіліксіз құнарлылығы жақсаратын жерлер.

Мелиорацияланған жерлер- мелиорациялық іс-шаралар жүргізілген
жерлер.

Мелиоративтік жыралар- ормансыз жерлер санаты; шамадан тыс
ылғалданған орман қоры учаскелеріндегі құрғату желісінің элементтері.

Нарықтық экономика– еркін кәсіпкерлік, өндіріс құрал-жабдығына
меншік нысандарының көптігі, нарықтық баға белгілеу, шаруашылық
жүргізуші субъектілер арасындағы шарттық қатынастар, мемлекеттің
шаруашылық қызметке шектеулі түрде араласуы экономикалық ережелерге
негізделген, яғни тауарлар мен қызметтерді өндіру, бөлу, оны бағдарламалау
және реттеу саласы нарықта біріктірілетін экономика.

Өндіріс-белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қажетті
қасиеттер мен формаларды беру мақсатында адамның табиғат заттары мен
күштеріне әсер ету процесі.

Өндірістік (экономикалық) қатынастар — өмірлік тауарларды өндіру,
бөлу, айырбастау және тұтыну процесінде пайда болатын адамдар
арасындағы қатынастар.
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Өндірістік мүмкіндіктер-қолда бар ресурстар мен технологияларды
толық және тиімді пайдалану жағдайында белгілі бір кезеңде алуға болатын
тауарлардың максималды көлемі.

Өндірістік ресурстар-өмірлік тауарларды өндіруде қолдануға болатын
табиғи, адами және адам жасаған тауарлардың жиынтығы.

Өндіріс шығындары - пайдаланылған өндіріс факторларының құны.
Өсіру әдістері-белгілі бір қасиеттері бар ұрпақтар алу үшін олардың

түрлік, тұқымдық және сызықтық тиістілігін ескере отырып, еркектер мен
аналықтарды таңдау жүйесі.

Паритет тұжырымдамасы- ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының
шаруашылықтан алынатын табысқа машиналар, тауарлар мен қызметтерді
жыл сайынғы сатып алуының тұрақтылығынан тұратын ауыл шаруашылығы
саясатын жүргізу стратегиясы.

Селекция- жануарлар тұқымдарының, өсімдіктер сорттарының,
микроорганизмдердің, бактериялар мен вирустардың қалаулы түрленуі
туралы ғылым.    

Сиырларды іске қосу-сауудың соңында сиырларды саууды тоқтату.
Союға дейінгі масса- 15 сағаттық аш қарудан кейінгі жануардың

массасы.
Сойыс салмағы - қансыз, терісіз, бассыз, ішкі ағзалар мен аяқ - қолдың

салмағы-алдыңғы-білек бойынша, артқы-ілмек буындары бойынша, бірақ
ішкі салмен.

Су объектісін биологиялық мелиорациялау- биологиялық іс-
шаралардың көмегімен су объектісінің жай-күйін жақсарту.

Су ресурстарын басқару- су ресурстарын ұтымды пайдалануды және
оларды ластанудан, қоқыстанудан, сарқылудан қорғауды басқару; су
шаруашылығы жүйелерін пайдалануды басқару; судың зиянды әсерінің
алдын алуды және жоюды басқару.

Су шаруашылығы - бірқатар елдерде-экономиканың дербес саласы.
Сумен жабдықтау- халық пен өнеркәсіптің қажеттіліктері үшін су

алуды, дайындауды, жинақтауды, беруді және бөлуді қамтамасыз ететін
шаралар мен құрылыстардың жиынтығы.

Шаруашылықішілік мелиоративтік жүйе- мелиоративтік жүйелерді
бір пайдаланушының жерінде орналасқан мелиоративтік орта.

Табиғи ортаның ауылшаруашылық ластануы- адамның
ауылшаруашылық қызметі нәтижесінде биосфераның ластануы: топырақтың,
ауаның, судың, орманның пестицидтермен, тыңайтқыштармен, мал
шаруашылығы қалдықтарымен және т. б. ластануы.

Тауарлы ауыл шаруашылығы- дамыған елдерде басым ауыл
шаруашылығының бір түрі. Тауарлы ауыл шаруашылығына мыналар кіреді:
экстенсивті егіншілік және жайылымдық мал шаруашылығы; ауыспалы
егіспен қарқынды егіншілік; жем дайындаумен қарқынды мал
шаруашылығы; бау-бақша; бақша егу.

Табиғатты ұтымды пайдалану- табиғатты пайдалану жүйесі:
өндірілетін табиғи ресурстар жеткілікті түрде толық пайдаланылады және
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Өндірістік мүмкіндіктер-қолда бар ресурстар мен технологияларды
толық және тиімді пайдалану жағдайында белгілі бір кезеңде алуға болатын
тауарлардың максималды көлемі.

Өндірістік ресурстар-өмірлік тауарларды өндіруде қолдануға болатын
табиғи, адами және адам жасаған тауарлардың жиынтығы.

Өндіріс шығындары - пайдаланылған өндіріс факторларының құны.
Өсіру әдістері-белгілі бір қасиеттері бар ұрпақтар алу үшін олардың

түрлік, тұқымдық және сызықтық тиістілігін ескере отырып, еркектер мен
аналықтарды таңдау жүйесі.

Паритет тұжырымдамасы- ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының
шаруашылықтан алынатын табысқа машиналар, тауарлар мен қызметтерді
жыл сайынғы сатып алуының тұрақтылығынан тұратын ауыл шаруашылығы
саясатын жүргізу стратегиясы.

Селекция- жануарлар тұқымдарының, өсімдіктер сорттарының,
микроорганизмдердің, бактериялар мен вирустардың қалаулы түрленуі
туралы ғылым.

Сиырларды іске қосу-сауудың соңында сиырларды саууды тоқтату.
Союға дейінгі масса- 15 сағаттық аш қарудан кейінгі жануардың

массасы.
Сойыс салмағы - қансыз, терісіз, бассыз, ішкі ағзалар мен аяқ - қолдың

салмағы-алдыңғы-білек бойынша, артқы-ілмек буындары бойынша, бірақ
ішкі салмен.

Су объектісін биологиялық мелиорациялау- биологиялық іс-
шаралардың көмегімен су объектісінің жай-күйін жақсарту.

Су ресурстарын басқару- су ресурстарын ұтымды пайдалануды және
оларды ластанудан, қоқыстанудан, сарқылудан қорғауды басқару; су
шаруашылығы жүйелерін пайдалануды басқару; судың зиянды әсерінің
алдын алуды және жоюды басқару.

Су шаруашылығы - бірқатар елдерде-экономиканың дербес саласы.
Сумен жабдықтау- халық пен өнеркәсіптің қажеттіліктері үшін су

алуды, дайындауды, жинақтауды, беруді және бөлуді қамтамасыз ететін
шаралар мен құрылыстардың жиынтығы.

Шаруашылықішілік мелиоративтік жүйе- мелиоративтік жүйелерді
бір пайдаланушының жерінде орналасқан мелиоративтік орта.

Табиғи ортаның ауылшаруашылық ластануы- адамның
ауылшаруашылық қызметі нәтижесінде биосфераның ластануы: топырақтың,
ауаның, судың, орманның пестицидтермен, тыңайтқыштармен, мал
шаруашылығы қалдықтарымен және т. б. ластануы.

Тауарлы ауыл шаруашылығы- дамыған елдерде басым ауыл
шаруашылығының бір түрі. Тауарлы ауыл шаруашылығына мыналар кіреді:
экстенсивті егіншілік және жайылымдық мал шаруашылығы; ауыспалы
егіспен қарқынды егіншілік; жем дайындаумен қарқынды мал
шаруашылығы; бау-бақша; бақша егу.

Табиғатты ұтымды пайдалану- табиғатты пайдалану жүйесі:
өндірілетін табиғи ресурстар жеткілікті түрде толық пайдаланылады және

тиісінше тұтынылатын ресурстар саны азаяды; жаңартылатын табиғи
ресурстарды қалпына келтіру қамтамасыз етіледі; өндіріс қалдықтары толық
және бірнеше рет пайдаланылады.

Тәжірибелік ауыл шаруашылығы станциясы- қызмет көрсетілетін
ауданның шаруашылықтарында ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің
және мал шаруашылығын жүргізудің өндірістік, ғылыми негізделген
тәсілдерін әзірлейтін ауыл шаруашылығы жөніндегі ғылыми-зерттеу
мекемесі.

Технология- дайын тетік немесе бұйым жасау үшін өндірістік
процестерде пайдаланылатын материалдың, шикізаттың немесе жартылай
өнімнің (әрбір операциялар аралығындағы дайындамалар) пішінін, өлшемін,
қасиетін, күйін өзгерту амалдарынан тұрады.

Топырақтың су режимін екі жақты реттеу - топырақтың су режимін
реттеу, онда қажет болған жағдайда топырақты құрғату немесе
ылғалдандыру жүзеге асырылады және сол мелиорациялық жүйені немесе
жеке орналасқан гидротехникалық құрылысты пайдалана отырып, тамыр
қабатындағы өсімдіктер үшін қазіргі уақытта талап етілетін ылғалдылық
қамтамасыз етіледі.

Топырақтың құнарлылығының төмендеу Заңы- белгілі бір кезеңде
жерге еңбек пен капиталды қосымша салымдар өндірілетін
ауылшаруашылық өнімі мөлшерінің тиісті өсуімен қатар жүрмейтін және
кез-келген қосымша әсер мүмкін болмайтын заң.

Топырақ эрозиясы- судың, желдің және техногендік факторлардың
әсерінен топырақты бұзу және беру процесі.

Топырақты мелиорациялау - табиғатты ұтымды пайдалану түрі;
жердің құнарлылығын арттыруға немесе жергілікті жерді жалпы
сауықтыруға арналған шаралар кешені.

Тірі салмағы-асқазан-ішек жолын ұстауға шегеруді ескере отырып,
жануарлардың салмағы.

Тұқымқуалаушылық- тірі организмдердің өз белгілері мен
ерекшеліктерін ұрпақтарға беру қасиеті.

Ұзақ мерзімді мәдени жайылымдар -жемшөпті қарқынды өндіру
жүйесі және жайылымды ұтымды пайдалану тәсілдері. Олар сиырдан
тәулігіне 14-16 кг сүт және жас малды бағу кезінде орташа тәуліктік 800-900
г сүт алуға мүмкіндік береді.

Фермерлік шаруашылық- пайда табу мақсатында жеке немесе жалға
алынған жерде жүргізілетін фермерлердің жеке тауарлық ауыл
шаруашылығы.

Фитомелиорация- табиғи өсімдік қауымдастықтарын өсіру немесе қолдау 
арқылы қоршаған орта жағдайларын жақсарту бойынша шаралар кешені.

Экономикалық тиімділік – кәсіпорынның қаржылық қызметінің 
жалпылама көрсеткіші. Шаруашылықты жүргізудің түпкілікті нәтижелерін 
пайдадан гөрі неғұрлым толық сипаттайды, өйткені оның шамасы 
нәтижеліліктің қолда бар және пайдаланылған ресурстармен арақатынасын
көрсетеді.
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