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ЖАЙЫЛЫМДЫҚ ЖЕМНІҢ ЖЕЛІНУІ ЖӘНЕ
САУЫН ІНГЕН-НАРДЫҢ ҚОРЕКТІК ЗАТТАРМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ
Аннотация. Зерттеу мақсаты – сораң жайылымда нар түйе жейтін жайылымдық азық мөлшері мен
қоректілігін анықтау.
Тәжірибе нәтижелері көрсеткендей, ересек інген түйе үш жыл ішінде жоғарыда сипатталған сұр жусанды,
сораң, түрлі шөпті жайылымдық жердің бастапқы ылғалдылығы 35,7% және қоректік құндылығы 0,44 жемшөп бірлігімен, 4,96 МДж алмасу энергиясы, 50 г сіңірілетін ақуыз, 2,92 г кальций, 0,73 г фосфор және 27 мг
каротинмен табиғи ылғалдылықта 1 кг жайылымдық жемге орташа есеппен 19,2 кг жем пайдаланылды.
Тірі салмағы 530-550 кг болатын ересек жалғыз ұрғашы түйелер жайылымдық жемнің көрсетілген
мөлшерінде (19,2 кг) орта есеппен 12,29 кг құрғақ затты қорек етті, оның құрамында 8,45 жемшөп бірлігі,
95,23 МДж алмасу энергиясы, 960 г сіңірілетін протеин, 56,06 г кальций, 14,01 г фосфор және 518,4 мг
каротин бар.
Қорытылған протеинмен нақты қамтамасыз етілуі 115,8%-ды құрады немесе қажеттілік нормасы 829 г
кезінде 960 г-дан қорек етеді, бұл сораң жайылымның жақсы жайылымдық-азықтық жағдайын көрсетеді.
Сораң жайылымның ұқсас түрінде орташа тірі салмағы 265 кг болатын 1,5 жастағы түйелер орта есеппен 11,5 кг жайылымдық жем жеді, құрамында 7,36 кг құрғақ зат, 5,06 жемшөп бірлігі, 57,04 МДж алмасу
энергиясы, 575 г сіңірілетін протеин, 33,6 кальций, 8,4 г фосфор және 310 мг каротин болды. Сонымен қатар,
жайылым кезеңінде тәжірибелік жас жануарлардың орташа тәуліктік өсуі орташа есеппен 620 г құрады.
Түйін сөздер: нар, інген, сораң жайылым, жем-шөп, желіну, қоректік заттар.

Кіріспе. Түйе шаруашылығы өнімді мал шаруашылығы саласы ретінде Қазақстанның оңтүстік-батыс өңірінің ірі құмды, сораң және сортаң алқаптарын ауыл шаруашылығы айналымына
тартудың негізгі құралы болып есептеледі [1].
Түйенің негізгі құндылығы оның биологиялық ерекшеліктеріне байланысты қатал шөл және
шөлейтті жерде сүт пен жүн шығару болып саналады [2, 3].
Түйенің негізгі азығы – қой мен ауылшаруашылық жануарларының басқа түрлері жемейтін
өсімдіктер [4, 5, 6].
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Түйе өсіру кезіндегі жаңа экологиялық жағдайлар оларды ұстаудың дәстүрлі тәсілдеріне және
азықтандыру жағдайына өзгерістер енгізуді талап етеді. Рационалды тамақтандыру ағзадағы функционалды және морфологиялық өзгерістердің және өнім мөлшеріне бағытталған әсердің, өндірілетін өнім сапасын арттырудың маңызды факторы болып саналады.
Зерттеу мақсаты. Сораң жайылымда нар түйе жейтін жайылымдық азық мөлшері мен қоректілігін анықтау.
Материал және зерттеу әдістері. Ғылыми-шаруашылық тәжірибелер Түркістан облысы
Отырар ауданының «Сыздықбеков А.» базалық шаруа қожалығында жүргізілді. Жайылымдық азық
жемін және қоректік заттармен қамтамасыз етілу деңгейін анықтау мақсатында сораң жайылымда
түйе жейтін жайылымдық азық саны мен қоректілігін анықтау бойынша тәжірибе жүргізілді. Қос
индикатор әдісі бойынша тәжірибе жүргізу үшін тиісінше орташа тірі салмағы 530-550 кг нар
тұқымды үлкен, жақсы тамақтанған, қолда ұсталатын, сүтею жағдайында емес үш бас нар тұқымы
іріктеліп алынды. Екі индикатор әдісін пайдаланған кезде – бір сыртқы (хром тотығы - Cr2O3) және
бір ішкі (лигнин) – жайылымда жануарлар қоректенген шөп салмағын белгіледі. Бұл әдіс нәжісті
толық жинамауға және шөпті сіңіру үшін көп уақытты қажет ететін стандартты тәжірибені өткізуге
мүмкіндік береді.
Жайылымда тәжірибелік жануарлар жейтін азық мөлшерін анықтау А.Н. Овсянниковтің
редакциясы болып саналатын қос индикатор әдісімен жүргізілді [7].
Мал азығы мен нәжісте ылғал, құрғақ зат, протеин, май, АСАЗ (азотсыз сығып алынған
заттар), жасұнық, күл, фосфор, кальций – флюорексен индикаторымен, лигнин – «Комаров модификациясы», ВИЖа әдістемесі бойынша дифинилкарбазидпен хром (Бүкілодақтық мал шаруашылығы институты) [8] анықталды.
Жайылып жүрген жануарларға жүргізілген тәжірибеден белгілі болғандай, хром оксидін
(Cr2O3) күніне бір рет тағам мөлшеріндегі құрғақ заттың 0,15-0,20% мөлшерінде белгілейді. Бұл
орта есеппен ұсақ мал үшін бір басына 2-3 г құрайды. Ірі қара малға 15-20 г ұсынылады, түйе
шаруашылығында мұндай жұмыс бұрын жүргізілген жоқ. Берілген жұмыста алғаш рет үлкейген
жануарға сыртқы индикатордың мөлшері орташа есеппен 30 г құрайды.
Азық құрамы мен қоректілігі Foss nirsds 2500 (Швеция) серия № 91714226 (2011 ж.ш.), сондайақ Foos швейцария фирмасының InfraXact, FIAstar 5000, KJELTEC (2012 ж. ш.) анализаторы
арқылы анықталды.
Зерттеу нәтижелері. Тәжірибе нәтижелері көрсеткендей, ересек інген түйелер үш жыл ішінде
жоғарыда сипатталған сұр жусанды, сораң, түрлі шөпті жайылымдық жердің бастапқы ылғалдылығы 35,7% және қоректік құндылығы 0,44 жемшөп бірлігімен, 4,96 МДж алмасу энергиясы,
50 г сіңірілетін ақуыз, 2,92 г кальций, 0,73 г фосфор және 27 мг каротинмен табиғи ылғалдылықта
1 кг жайылымдық жемге орташа есеппен 19,2 кг жем пайдаланылды (1-кесте).
Тірі салмағы 530-550 кг болатын ересек жалғыз ұрғашы түйелер жайылымдық жемнің көрсетілген мөлшерінде (19,2 кг) орта есеппен 12,29 кг құрғақ затпен қоректенді, құрамында 8,45 жемдік
бірлік, 95,23 МДж алмасу энергиясы, 960 г сіңірілетін протеин, 56,06 г кальций, 14,01 г фосфор
және 518,4 мг каротин бар (2-кесте). Жалғыз ұрғашы түйені тамақтандырудың көрсетілген деңгейі
жануарларды орташа тәуліктік өсіммен 670 г қамтамасыз етті.
Қорытылған протеинмен нақты қамтамасыз етілу 115,8% құрады немесе қажеттілік нормасы
829 г кезінде 960 г-дан тұтынады, бұл сораң жайылымның жақсы жайылымдық-азықтық жағдайын
көрсетеді (3-кесте).
1-кесте – Сауын нар інгендердің орташа есеппен 3 жыл ішінде
жайылымдық шөппен қоректенуі килограммен
Тәжірибе жүргізілген жылы

Оорта есеппен желінуі

1

18,1

2

19,2

3

20,1

3 жыл ішінде орта есеппен

19,2
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2-кесте – Ұрғашы түйелердің жайылымдық азықпен қоректенуі
және жайылымдық ұстау жағдайында тұтынылған энергия мен негізгі қоректік заттар деңгейі

Қоректік заттардың
көрсеткіштері
Тұтынылған жайылымдық
жемшөп

Өлшем
бірлігі

кг

Табиғи ылғалдылық кезінде тұтынылған жайылым жемінің
мөлшері мен тағамдық құндылығы
інген
1 кг жем құрамы

жайылымдық тағам мөлшеріндегі құрамы

–

19,20

Азық құрамында:
Құрғақ зат

кг

0,64

12,29

Жемдік бірлік

кг

0,44

8,45

Алмасу энергиясы

МДж

4,96

95,23

Сіңірілетін протеин

г

50

960

кальций

г

2,92

56,06

фосфор

г

0,73

14,01

каротин

мг

27

518,4

3-кесте – Ұрғашы түйелердің жайылымдық азықпен қоректенуі
және олардың жайылымдық ұстау жағдайында қоректік заттармен қамтамасыз етілу деңгейі
Азықтандыру нормаларымен салыстырғанда түйенің қоректік заттар құрамы мен
қамтамасыз етілу көрсеткіштері

Сауын нар
інгендер

Жайылымдық жемшөп қолданылды, кг
азықтандыру нормасы бойынша (ВГНИИЖ, 2003 г), кг
нақты құрамы, кг
қамтамасыздық деңгейі, %
азықтандыру нормасы бойынша (ВГНИИЖ, 2003 г), кг
нақты құрамы, кг

19,20
12,30
12,29
99,91
9,49
8,45

қамтамасыздық деңгейі, %

89,04

азықтандыру нормасы бойынша (ВГНИИЖ, 2003 г), МДж
нақты құрамы, МДж
қамтамасыздық деңгейі, %
азықтандыру нормасы бойынша (ВГНИИЖ, 2003 г), г
нақты құрамы, г
қамтамасыздық деңгейі, %
азықтандыру нормасы бойынша (ВГНИИЖ, 2003 г), г
нақты құрамы, г
қамтамасыздық деңгейі, %
азықтандыру нормасы бойынша (ВГНИИЖ, 2003 г), г
нақты құрамы, г
қамтамасыздық деңгейі, %
азықтандыру нормасы бойынша (ВГНИИЖ, 2003 г), мг
нақты құрамы, мг
қамтамасыздық деңгейі, %

94,90
95,23
100,3
829
960
115,8
79,0
56,06
70,9
45,0
14,01
31,13
468
518,4
110,8

Құрғақ зат

Жемдік бірлік

Ауыспалы энергия

Сіңірілетін протеин

Кальций

Фосфор

Каротин

Сораң жайылымның ұқсас түрінде орташа тірі салмағы 265 кг болатын 1,5 жастағы түйе орта
есеппен 11,5 кг жайылымдық жемді қорек қылды, құрамында 7,36 кг құрғақ зат, 5,06 жемшөп
бірлігі, 57,04 МДж алмасу энергиясы, 575 г сіңірілетін протеин, 33,6 кальций, 8,4 г фосфор және
310 мг каротин бар. Сонымен қатар, жайылым кезеңінде тәжірибелік жас жануарлардың орташа
тәуліктік өсу жағдайы орта есеппен 620 г құрады.
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ПОЕДАЕМОСТЬ ПАСТБИЩНЫХ КОРМОВ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДОЙНЫХ
ВЕРБЛЮДОМАТОК-ДРОМЕДАРОВ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Аннотация. Цель исследований – определение количества и питательности пастбищного корма, поедаемого
верблюдами-дромедарами на солянковых пастбищах.
Как показали результаты проведенных опытов, взрослые верблюдоматки потребляли в среднем за три года по
19,2 кг серополынно-солянково-разнотравного пастбищного корма вышеописанного солянкового пастбища с
первоначальной влажностью 35,7% и питательной ценностью 0,44 кормовых единиц, 4,96 МДж обменной энергии,
50 г переваримого протеина, 2,92 г кальция, 0,73 г фосфора и 27 мг каротина в 1 кг пастбищного корма при
натуральной влажности.
Взрослые холостые верблюдоматки с живой массой в пределах 530-550 кг в указанном количестве пастбищного корма (19, 2 кг) потребляли в среднем по 12,29 кг сухого вещества,в котором содержалось 8,45 кормовых единиц, 95,23 МДж обменной энергии, 960 г переваримого протеина, 56,06 г кальция, 14,01 г фосфора и
518,4 мг каротина.
Фактическая обеспеченность в переваримом протеине составила 115,8%, или потребляли по 960 г при норме
потребности 829 г, что указывает на хорошие пастбищно-кормовые условия солянковых пастбищ. Указанный
уровень кормления холостых верблюдоматок обеспечивал животным по 670 г среднесуточного прироста.
На аналогичном типе солянковых пастбищ 1,5-летний молодняк верблюдов со средней живой массой 265 кг
потреблял в среднем по 11,5 кг пастбищного корма, в составе которого содержалось 7,36 кг сухого вещества,
5,06 кормовых единиц, 57,04 МДж обменной энергии, 575 г переваримого протеина, 33,6 кальция, 8,4 г фосфора и
310 мг каротина. При этом среднесуточный прирост подопытного молодняка за пастбищный период составил в
среднем по 620 г.
Ключевые слова: дромедары, верблюдицы, солянковые пастбища, корма, поедаемость, питательные вещества.
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PALATABILITY OF PASTURE FORAGE AND PROVISION
OF MILK DROMEDARY CAMELS IN NUTRIENTS
Abstract. The aim of the research is to determine the amount and nutritional value of pasture forage eaten by
dromedary camels on saltwort pastures.
As the results of the experiments showed, adult female camels consumed, on average, over three years, 19.2 kg of
sagebrush-saltwort-herb pasture pasture food of the above-described saltwort pasture with an initial moisture content of
35.7% and a nutritional value of 0.44 feed units, 4.96 MJ of exchange energy , 50 g digestible protein, 2.92 g calcium,
0.73 g phosphorus and 27 mg carotene in 1 kg of pasture feed at natural moisture.
Adult single female camels with live weight in the range of 530-550 kg in the indicated amount of pasture forage
(19.2 kg) consumed an average of 12.29 kg of dry matter, which contained 8.45 forage units, 95.23 MJ of metabolizable
energy, 960 g of digestible protein, 56.06 g of calcium, 14.01 g of phosphorus and 518.4 mg of carotene.
The actual provision in digestible protein was 115.8%, as they consume 960 g at a rate of 829 g, which indicates good
grazing and forage conditions of saltwort pastures. The indicated feeding level of single female camels provided the
animals with the average daily gain of 670 g.
On a similar type of saltwort pastures, a 1.5 year old young camel stock with an average live weight of 265 kg
consumed about 11.5 kg of pasture forage, which contained 7.36 kg of dry matter, 5.06 forage units, 57.04 MJ of
metabolizable energy , 575 g of digestible protein, 33.6 g of calcium, 8.4 g of phosphorus, and 310 mg of carotene. At the
same time, the average daily gain of the experimental young stock for the grazing period is 620 g.
Keywords: dromedary, camels, saltwort pastures, feed, palatability, nutrients.
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