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ҚР БҒМ ҒК қаржыландыратын АР08855595 "БАТЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ӘРТАРАПТАНДЫРЫЛҒАН ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖҮЙЕСІНДЕ МАЛ 

АЗЫҚТЫҚ ДАҚЫЛДАРДЫҢ ЖӘНЕ МАҚСАРЫНЫҢ АГРОЛАНДШАФТТАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ" жобасы 

 

Өзектілігі: Өсімдік шаруашылығын әртараптандыру шеңберінде облыстың тауар 

өндірушілері азықтық дақылдармен қатар топырақ-климаттық жағдайларға бейімделген 

майлы дақыл – мақсарыны өсіре бастады. Алайда өсіру аймағы жағдайында, әсіресе 

егіншіліктің биологияландырылған жүйесі кезінде мақсарының өнімділігі зерттеуді, ал 

оларды өсіру технологиясы жетілдіруді қажет етеді. 

Біздің ойымызша, өңірде мақсары биологиялық агроландшафттарды қалыптастыру 

кезінде өзіндік орнын алуы мүмкін. Өсімдік ақуызы мен май тұқымдарының өндірісін 

арттырудағы мақсарының рөлі зор. Оны өсіру құрғақ аудандардың жер әлеуетін барынша 

тиімді пайдалануға, май тұқымдарын өндіру шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.  

Қазіргі уақытта ең алдымен жасыл тыңайтқыштарды қолдану арқылы топырақ 

құнарлылығын қолдау және қалпына келтіру органикалық егіншілікті дамытудың өзекті 

бағытына айналып отыр.  Агросфераның қазіргі даму кезеңінде фитомелиорациялық 

қасиеттері бар жаңа дақылдарды іздеу қажет. Дәстүрлі сидераттық дақылдармен қатар 

фитомелиорант ретінде мақсарыны қолдануға болатындығының мысалдары көп. Алайда 

құрғақ-дала аймағында мақсарының фитомелиорациялық рөлін зерттеу жүргізілген жоқ. 

Батыс Қазақстан облысындағы мақсарының егістік ауданы 29 мың гектардан аспайды, 

майлы дәндердің түсімділігі төмен болып қалуда (7,0-8,5 т/га). Қазақстан Республикасында 

да осы трендке айналатын биологияландырылған технологияны қолдану, мақсарыны өсіру 

технологияларын жетілдіру егіс алқаптарын кеңейтудің және өнімділігін арттырудың 

маңызды резерві болып табылады. Аграрлық өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру 

үшін химиялық және техникалық факторларды емес, негізінен биологиялық факторларды 

пайдалануға бағытталған ауыл шаруашылығын биологияландыру топырақтың 

құнарлылығын арттырудың, ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары өнімін алудың 

негізгі факторына айналуда. Соңғы жылдар ішінде болып жатқан климаттағы өзгерістер, 

сондай-ақ мақсарының ортаның қолайсыз факторларына бейімделгіштігімен, 

төзімділігімен ерекшеленетін және жоғары өнімділікке ие жаңа сорттарын пайдалану 

оптимумда болған кезінде дақылдың өнімділігін арттыруға барынша ықпал ететін 

биопрепараттарды қолдану технологиясын жасақтауды талап етеді.  Агрономиялық 

ғылымда майлы дақылдар егісіндегі биологиялық препараттар біршама зерттелген деуге 

болады. Алайда бұл зерттеулер басқа топырақ-климаттық жағдайларға бағытталған.   
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Биологиялық препараттар мен технологияның топырақтың биологиялық 

белсенділігіне оң әсері туралы ғалымдар деректері баршылық. Алайда ауылшаруашылық 

дақылдарын өсірудің биологиялық технологияларынының қара қоңыр топырақтың 

биологиялық белсенділігіне әсері туралы мәліметтер, сонымен қатар биологиялық 

препараттардың қара қоңыр топырақтың пайдалы микрофлорасының сандық және сапалық 

құрамына әсері туралы ғылыми мәліметтер жоқ. Осыған байланысты ғылыми-зерттеуде 

жемшөп дақылдары мен мақсары дақылдарын өсіруге арналған биологиялық 

технологиялардың Батыс Қазақстанның қара қоңыр топырақтарының биологиялық 

белсенділігіне әсерін зерттеу қарастырылады. 

Жоба органикалық және биологияландырылған егіншілікті кеңейтуді зерттеуге 

бағытталған. Сонымен бірге жоба арқылы өсімдік шаруашылығын әртараптандыруды одан 

әрі жүргізу үшін өсіру аймағының жағдайларына бейімделген және тиімді дақылдарды 

іріктеу проблемасы зерделенеді. Ауыл шаруашылығы дақылдарының органикалық және 

биологиялық егіншілік жүйесіндегі қара-қоңыр топырақ құнарлылығына әсері зерттеледі. 

Жобаны жүзеге асыру барысында Батыс Қазақстанның 1 аймағының өсімдік 

шаруашылығын әртараптандыру кезінде пайдалану үшін өнімділігі жоғары 

агроландшафттарды қалыптастыруға арналған мал азықтық дақылдарды және мақсарыны 

өсірудің биологиялық технологиясының элементтері нақтыланатын болады. 

Жобаның мақсаты: Әртараптандырылған өсімдік шаруашылығы жүйесінде мал 

шаруашылығын толыққанды азықпен және өсімдік майын өндірушілерді сапалы 

шикізатпен қамтамасыз ету үшін Батыс Қазақстанда мал азықтық дақылдарды және 

мақсарыны өсірудің биологиялық технологиясын зерттеу және бағалау.  

Күтілетін нәтижелер:  

 Жобаны іске асыру қорытындылары бойынша жобаны іске асырудың барлық 

кезеңінде мынадай нәтижелер алынатын болады:  

Зерттеу нәтижелері бойынша келесі материалдар жарияланатын болады:  

  - Web of Science базасының 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) квартильдеріне 

кіретін немесе Scopus базасында СiteScore бойынша процентилі 50 (елуден) кем емес 

рецензияланатын ғылыми басылымда 1 мақала; 

- импакт-факторы нөлдік емес, рецензияланатын шетелдік немесе отандық басылымда 

(ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған) кемінде 2 (екі) мақала. 

Даярланған технология өндіріске енгізіледі және енгізу туралы Актпен расталады. 

Мал азықтық дақылдар мен мақсарының биологияландырылған технологиясы 

бойынша 2 ұсынба дайындалады.  
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"Мал азықтық дақылдарды өсіру тәсілі", "Мақсарыны өсіру тәсілі" пайдалы модель 

патенттеріне өтінімдер дайындалып, берілетін болады.  

Жоба нәтижелері бойынша "Батыс Қазақстанның органикалық егіншілік жүйесінде 

азықтық дақылдар мен мақсарыны өсірудің биологияландырылған технологиясы" атты 

монографиясы басып шығарылады. 

Зерттеу нәтижелері Қазақстан Республикасында, Ресейде және алыс шет елдерде 

өтетін халықаралық конференцияларда баяндалатын болады.  

2020-2021 жылдары төмендегідей нәтижелер алынды:  

Өсімдік шаруашылығын әртараптандыру кезінде пайдалану үшін концентрленген 

жем өндіруге арналған 2020, 2021 жылдарғы биологияландырылған шикізат конвейерінде 

өсірілген арпаны, ноқатты және жасыл балауса мен құрғақ шөп өндіруге өсірілген судан 

шөбін агроэкологиялық және биоэнергетикалық бағалау жүргізілді;  

Өсірудің биологияландырылған технологиясын пайдалана отырып, майлы дән алу 

мақсатында 2020-2021 жылдарғы егілген мақсарының өсу, даму ерекшеліктері, өнімділігі 

және зерттелді; 

Егіншіліктің органикалық жүйесіндегі егілген мақсарының қара қоңыр топырақтағы 

фитомелиорациялық рөлі зерттелді.  

Зерттеулер аясында 1 Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға баяндама 

жіберілді, ғылыми басылымдарда 6 ғылыми мақалалар басылып шықты, оның ішінде 1 

мақала Scopus базасына кіретін процентилі 54 журналда, 1 мақала Agris базасына енетін 

«Масличные культуры» Ресей ғылыми жорналында, 2 мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған 

«Аграрная наука», «Ғылым және білім»  журналдарында, 2 мақала қазақстандық «Ғылым 

және білім» және «Интеллект, идея, инновация» жорналдарында жарияланды. 

 

Орындаушы топ мүшелері: 

Василина Турсунай Кажмуратовна, доктор PhD https://orcid.org/0000-0003-0554-9839; 

E.mail: v_tursunai@mail.ru; тел: 8-707-336-33-68 
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ҰҒА мүше-корреспонденті. https://orcid.org/0000-0002-3670-8444 E.mail: veivit.66@mail.ru 

Web of Science Researcher ID AAW-3677-2020 

Scopus Author ID: 55926747300, тел: 8-705-142-98-66 

 

Жанаталапов Нурболат Жасталапович, а.ш.ғ. магистрі. https://orcid.org/0000-0002-5946-

3929 E.mail: Nurbolat-z86@mail.ru тел: 8-705-577-08-75 
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Беккалиев Асхат Кажмуратович, а.ш.ғ. магистрі.. https://orcid.org/0000-0001-9850-452X 

E.mail: bekkaliev_askhat@mail.ru тел: 8-705-545-28-77 

 

Жылкыбай Айнур Маликовна, докторант https://orcid.org/0000-0003-0316-7714; E.mail: 

malikovna1996@inbox.ru тел: 8-708-218-41-53 

 

 2020-2021 жылдары жоба шеңберінде жарияланған ғылыми еңбектер: 

 Scopus базасында:  

 1 Beybit Nasiyev, Tursunay Vassilina, Ainur Zhylkybay, Vladimir Shibaikin, 

and Akmarzhan Salykova. Biological Indicators of Soils in an Organic Farming System // 

Scientific World Journal. Volume 2021, Article ID 9970957, 12 pages 

https://doi.org/10.1155/2021/9970957. 

 URL https://www.hindawi.com/journals/tswj/2021/9970957/ Scopus базасы CiteScore 

бойынша процентиль 54. URL https://www.scopus.com/sourceid/24219 

 Журналдың деректері жариялану уақыты бойынша (2021г) 

 

 Жақын шетелдерде:  

 1 Насиев Б.Н., Бушнев А.С., Жылқыбай А.М. Результаты изучения  

биологизированной технологии возделывания сафлора  в Западном Казахстане // 

Масличные культуры. Вып. 2 (186), 2021. – С.75-80. http://journal-oil-crops.ru/vypusk-3-187-

2021/ 

 

 ҚР БҒМ БСБК ұсынған журналдарда: 

 1 Насиев Б.Н. Урожайность и качество сафлора в зависимости от технологии 

возделывания // Наука и образование. - 2020. - N. 3-2. (60). - С.44-49. 

https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj/issue/view/19 

 2 Насиев Б.Н. Есенгужина А.Н. Биологизированная технология возделывания 

ячменя в 1 зоне Западного Казахстана // Аграрная наука. - №5. - 2021. - С.71-75. 

https://www.vetpress.ru/jour/article/view/1676 

 

 Қазақстандық басылымдарда: 

 1 Насиев Б.Н., Нагиева А.Г., Жылқыбай А.М. Показатели темно-каштановых почв 

при биологизированных технологиях возделывания сафлора // Ғылым және білім. - 2021. - 

№1-2 (62). - С.51-57. https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj/issue/view/27 

https://orcid.org/0000-0001-9850-452X
mailto:bekkaliev_askhat@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-0316-7714
mailto:malikovna1996@inbox.ru
https://doi.org/10.1155/2021/9970957
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2021/9970957/
https://www.scopus.com/sourceid/24219
http://journal-oil-crops.ru/vypusk-3-187-2021/
http://journal-oil-crops.ru/vypusk-3-187-2021/
https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj/issue/view/19
https://www.vetpress.ru/jour/article/view/1676
https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj/issue/view/27
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 2 Nasiyev B.N., Yesenguzhina A.N. Formation of agricultural landscapes of saflor 

(Carthamus tinctorius) in the system of biologized crop // Интеллект, идея, инновация. №1. – 

2021. – С.35-39. http://rmebrk.kz/magazine/3291# 

 

 Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарында:  

 1 Насиев Б.Н., Бушнев А.С., Жылқыбай А.М. Изучение биологизированной 

технологии возделывания сафлора в Западном Казахстане // «Актуальные проблемы 

агронауки в условиях адаптации к глобальному изменению климата», посвященной 75-

летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика НАН РК и АСХН РК 

Мейірман Ғалиолла Төлендіұлы (17-18 июня 2021 года). Материалы Международной 

научно-практической конференции. Алмалыбак, 2021. – С.224-225. https://kazniizr.kz/wp-

content/uploads/2021/06/Sbornik-konf.-75-let.-Mejrman-G.T.-08.06.21.pdf 
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