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Онтүстік-шыгыс   Қазақстанның  еуармалы  

егіншілік  жағдайының алдында  түрғаң  негізгі  
міндеттердің бірі-аетык ондірісін ұлгайту.  Ауыл 
шаруашылыгы өнімділігін ұлгайтуда тиімді 
технологияны қолдану -мол онім беретін жэне 
жоғары сапалы, қыска тозімді, жатып калмайтын  
сорттарды қолдану ерекше рөл атқарады.  Қазіргі 
жогары механикаландырылған жэне маманды-
рылған ауыл шаруашылығы оидірісi  жагдайында  
бидай  түсімін арттыра берудің жэне  мол онім 
алудың негізгі  факторлары-дакыл үшін ылғал, 
қоректік режимнің ең қолайлы жағдайып жасау. 
Куздік бндайдан мол өнім алуда  себу  мерзімі  
оте  маңызды рол  атқарады.  Дэнді  дақылдар 
егістігінде мол өнім күралуының негізі-танаптагы 
осімдіктер  мен  масақтағы сабақтар саны, 
түптенуі,  масақтагы дондер саны жэне опың 
салмағы. Масақ өнімділігіне  сэйкес дэн  онімі де  
артады. Осыгап сэйкес  күздік  бидайдың 
аудандастырылған сорттарын себу тэсіддерін, 
себу молшерлеріи қолданудың өнім қүрылымына 
эсерін зерттеудің мэні үлкеп. Ауыл  
шаруашылығы дакылдарының өнімділігін 
арттырудың  пегізгі шарттарының бірі-тиімді, 
жаңа технологняны қолданумен қатар тыңайіқыш 
колдану жүйесіп  гылыми негізде жүргічу [1,3]. 

Бидай дэиі онімі элементтерінІн  күрыды-
мына жер  үсті массасының даму қуаты,  өсу 
қарқындылыгының  ерекшелігі  нақты эсер етеді. 
Қолайлы түқым себу  мөлшері  егістегі онім 
кұрылымы  олементтеріпің жақсаруына, өнімді  
сабақ санының үлгаюына, масакіаіы дэн  саны-
ның үлғаюына, масактағы дэн саньшың кобеюіне, 
осынын потижесінде бидай дэні онімІнің артуына 
зор  ықпал  етеді. Сопдықтан  күздік дэпді 
дакылдарды қолайлы мерзімдс, қолайлы 
молшерде ссбу өзекті мэселенің бірі [2,4]. 

Оңтүстік Қазақстанның суармалы  жерлерінде 
дакылдарды  жалдап егудің суды  үнемді  
пайдаланып  жэпе  топыракты  су эрозиясын 
сактауда атқаратын рәлі зор. Сонымен  катар, бүл 
технология жанар жэне жагар майға шығатын 
шығындарды азайтып, топырақтағы органикалық 

заттар мөлшерін жэне оның биолоғиялық 
белсснділігін арттыруга септігін тиғізеді. Бүл эдіс 
республика  үшін  тапшы  келетін   су  
ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндІк 
береді. Суару  режимін  сактау  аркылы 
осімдіктің  ылғалмел қамтамасыз етілуін барлық 
даму  (])азаларыпда  оңгайлапдыру мол  өнімнің 
негізі. Ол тұқымныц коктеп шыгатын кезіндс, 
осімдік омірінің алғашқы күнінен  бастап  осіп 
дамуының барлық  кезеңдерінде кажет. 
Топырақтың ылғал сыйымдылығы механикалық 
күрамына, карашіріктіц мөлшеріне жэне 
қалыптасуына байланысты болады, сонымсн 
қатар күздік бидайдың сумен қамтамасыз  етілуі   
олардып   агротехпикалық    жиынтығына  
тэуелді. Ылғалдың кіріс   бөлігі  оның  коктемғi 
ылғал қорынан  жэне  маусым (вегетация) 
кезіндегі  жауын-шашыннан түрады,  ал негізгі  
шыгын бөліп булану мен транспирация. Ылгал 
қорыныц ен кобі көктемде жиналады, ягни дэнді  
дақылдардын дамып жетілуі үшін коктемгі 
жауын-шашынның маңызы зор. Сондай-ак  ылгал   
шығынының  үнемделуіп  жалдап себу  тэсілінің 
топырақ көлеміндегі ылғалды көбірек пайда-
лапуыпа мүмкіншілігі бар, яғни ылғалдыц дұрыс 
жүмсалуы жаңа технологияның тиімділігінің 
артуына жэне өнімнін қалыпты түзілуіне 
мүмкіндік береді.  Сонымен ең үлкен өнімділікті 
қамтамасыз ету    түкымпың   топырак    қүнарлы-
лыгыпа, топырақ ылғалдылығына,  тұкым  
сортына,  сонымен  катар  сорттың   биодогиялық 
ерекшеліктеріне байланыстылыгын корсетеді [3]. 

Зерттеу жұмысыныц мақсаты:  экологиялық 
факторлардың нолдік технологиямен осірілген  
күздік бидайдың структуралық қүрылымына 
эсерін зерттеу. ІУІіндеттері:  1 .Экологиялық  
факторлардың  топыракқа  тікелей себілген 
Алмалы, Эритроспермум-596, Эритроспермум-
256, Эритроспермум-317 сорттарының  
структуралық  қүрылымына  жопе  онімділікке  
эсерін анықтау; 2. Жыртылған, жалға себілгеи 
жағдайда экологиялық фокторлардың зерттелген 
сорттардың  күрылысы  ерекшеліктерінс эсерiн  
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айкындау;  3. Дэстүрлі  жолмен егілген  күздІк  
бидайдыц онімділігін  бакылау ретінде зерттеу; 
Зерттеу  объектісі  жэне  эдістері:  Жаңа 
технология  бойынша егіншілік  жэне өсімдік   
шаруашылығы ғылыми  ондірістік  орталығында 
өсірілген Алмалы, Эритроспермум-596,  Эритро-
спермум-256, Эритроспермум-317 сорттарына 
тэжірибе  жүргізілді. Түііктену ксзеңінен бастап, 
толық пісіп жетілу ксзеңіне дейін,  эр варианттан  
20 осімдіктен белгіленіп  буынаралыктарының 
өсуін анықтау үшін үзындыктары өлшеніп, 
сонымен  қатар  масактың үзындығы  мен  
өеімдіктіц биіктігі  олшенд. Жапырақтарының 
үзындыгы  мен  ені  олшепіп,  ауданы  есептелді. 
Жаңа технологиямен есірілген  күздік бидайдың 3  
реттік қайталанымда (1 м2) өнімді  өркендер саны  
есептелініп, масақтағы  дэндердің  орташа  саны 
анықталып, 1000 дэннің  салмағы олшеніп фор-
мула бойынша биологиялық онімділік есеп гелі-
ніп шығарылды.  Видайды жалдап егу  тэсілі – 
арықша тартылып,   жалына   екі  қатарлап   
бидай  егіледі.   Сонымен  қатар арамшөптермен  
күресудің агротехникалық  жэне  химиялық  ша-
раларьш қолдану жүмыстары  жүрғізіледі,  яітіи 
түпгену  ксзеңінде  қатар аралық оңделеді, ал 
түтіктену кезеңінің басыпда гербицид шашы-
лады. Ауа райыпың жагдайына   байланысты 
суару жүмысгары жүргізіледі. Анатомиялық 
қүрылысы  жалпыга бірдей эдіспсн зерттелді. 

Зерттеу иәтижесі:  Зергтелген сорггарді.ің 
структуралық қүрылымына талдау 
жасағанымызда, Ішаршы метрде  онімді орксидер 
саны, бір масақтағы дэндер саны,  1000 дэннің 
салмагы  1-вариантта жогары корсеткіштерге ие 
болғаны анықталды.  Зерттей  келс,  1-вариант  
топыракка тікелей себу нэтижесінде 2009 жылгы 
биологиялык онімділік Алмалы сортында 88 ц/га, 
Эритроспермум- 596 онімділік 72,5 ц/га, 
Эритроспсрмум-256 сортында 69,8 ц/га, 
Эритроспермум-317 сортында 74,7ц/га болса, 2-
вариантта жыртылған жалға  себілген жағдайда 
Ллмалы  сортында  77 ң/га, Эритроспермум- 596 
онімділік 61,5 ц/га, Эритроспермум-256  
сортында  57,8 ц/га, Эритроспсрмум317 сортында  
63,7ц/га болса,  3-вариантта достүрлі жагдайда  
өсірілген бақылау вариантында өнімділік Алмалы  
сортында 56  ц/га, Эритроспермум-596  өнімділік 
41,8 ц/га, Эритроспсрмум-256 сортында 37,8 ц/га, 
Эритроспермум-3 17 сортында 44,3ц/га яғни, 
томен болгандығы айкындалды. 

Қорытындылай  келгенде,  Ең өнімділігі  
жоғары  Алмалы  сорты анықталды. 1-вариантта 
нолдік технология бойынша топыракқа тікелей 
себу нәтижесінде Алмалы сортыныц онімділігі  
жоғары  (88  ц/га)  болгандығы анықталды, 2-
вариант бойынша жыртылган жерге жалдап  
егілген Алмалы сортының өнімділігі 77 ц/га,  ал 
бақылау  вариантында Алмалы сортында өнімді-
лік өтс төмен (56 ц/га)  болды. Осыган  орай,  
өнімділігі жоғары  1-варианттағы сабақтың  мор-

фологиялық  зерттелген  белгілерінін  сандық 
көрсеткіштері  де жоғары болгандыгын атап  оту   
керек. Қазіргі  таңда Қазақстанда бірінші рет орі 
карқынды, ор тиімді жалдап себу гәсілімен қатар 
нөлдік технология қолданылуда. Дэстүрлі техно-
логиямен салыстырғанда егу мөлшерін 2-2,5  есе-
ге томендегеді, суаруға  кеіеіін судың  молшерін  
20-30 пайызга  үнемдейді, түрлі агротехникалык  
піараларға кстетін  шығынды азайтады,  қатар 
аралық  өцдеу  жүмыстарып   жүргізеді,  арам-
шоптермен күресуде, тыңайтқыш  енгізуде  тиім-
ділігі  жогары. Жер  жыртуға кететін шығыннын  
аз болуы, экономикалық түрғыдан тиімді, сондай-
ак экологиялык жагдайга да оң ықпалын тигізеді. 

Агрокұрылымдардың жаңа түрлеріндс,  
эсіресс шағын жэне орта шаруа   кожалыктарында 
ауыл шаруашылыгы  дакылдарын осірудегі 
ұсынылған қарапайым агротехнолоияны   
материалды-техникалық жабдыктардың олсіздігі 
себебінен қолдану мүмкін смес. Сондықтан уақыт 
талабы мсн қалыптаскан жагдайға байланысты 
егіншілік жүйесін шыгынды аз жүмсап  өцдеу  
мен оларды өсірудіп нольдік  технологиясын  
зерттеп жетілдіру кажет. Нарықтық, экономикага 
кошкен барлық мсмлекеттсрде зерттеулердің бүл 
бағыты қарқындап дамуда жэне жыл өткен сайын  
ауыл шаруашылығы дақылдары егісіпіц колсмі 
кецеюде. Полдік технология 2004 жылы элемдік   
қоғамдастықта 105млн гекгарға жсггі. І-гер XX 
ғасырдың соңында  бүл технологиялар негізінен 
Оңтүстік  жэне  Солтүстік Америкада таралған 
болса,  қазір Индонезия, Пэкіетан, Қытай тағы 
баска да ірі елдерде кеңінен енгізілуде. 

Қайта қалыптасу жылдарыпдағы техниканыц, 
жағармай-энергетикалық ресурстардыц жэне 
басқа  ондірістік  заггардыц күрт кымбаттауы 
оларды үнемді де тиімді пайдалануды  аз шыгын 
жүмсап, үнемді  тсхнологияларды жасактап 
өндіріске жоне жергілікті топырак- климаттық 
факторларға сэйкес техникалык қүралдарды 
қолдануды қажет етеді. осімдік 
шаруашылығындағы нагыз шығынды талап 
ететін гопырақ оцдсудіц дэстүрлі жүйссін  
түбсгейлі өзгoрту  -заман  талабы.  Оның осімдік   
шаруашылыгы  өпімпі  өндірудегі жалпы ецбек 
сиымдылыгыиыц  үлес салмагы  25-30% қүрайды. 
Шетелдік және отандық тэжірибе нотижелері жер  
жыртудан жартылай  немесе толық бас тартуды, 
жыртылатын кабатты  тік ориаластырмауды, егін 
жинағаинан кейінгі  майда  қалдықтарды    
қалдыруды  коздеп,  кыртысты  аудармай 
топыракты  жеңіл оцдеудіц қажеттілігі туралы 
тү.жырымдардың  дүрые екенін көрсетуде. Жсңіл 
өңдеудің  элемдік теңденциясы тек топырақты   
оңдеуге жұмсалатын енбек және каржы  
шығынын азайтуға  ғана  емес,  сондай-ак 
топырақ  түзілу үдерістерін басқару  мүмкіндігіне  
экелуі   мүмкіи.   Бүл топырақты жеңiл өңдеу 
жүйесінін топырак кррғау ролінде де маңызды 
орын алатынын атап өту керек.  Жаңа  технолоі 
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иммен суармалы  жағдайда ашық қара-қоңыр   
топыракта осірілгеи күздік   бидайдын  ылгал 
қоры – негізгі фактор  болғандыктан,  бүл 
тэсілдің ылғалды пайдалану   мен оны сактау 
деңгейінің тиімді екенін аңгаріады. 

Сонымен,  жаңа  техпологиямеп  осірілгеп  
күздік бидай сорттарына экологиялык факторлар-
дың, себу жиiліғi, ылғал, топырақтың күнарлығы. 
Осу жағдайыңың  эсеріи  салыстырмалы зерттеу 
барысында тікелей себілғсн жағдайда жоне   жал-
ға  егілген  жағдайда  мол   онім  алуға   болатып-
дығы зерттеліп, опың тиімді екендігі дэлелденді. 
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