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ТҮЙЕ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ТАБИҒИ ЖАЙЫЛЫМДАРДЫ 
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҰТЫМДЫ ТӘСІЛІ 

 
Аннотация. Зерттеудің мақсаты – табиғи жайылымдық аумақты өнімді түйе шаруашылы-ғында пайда-

ланудың ұтымды тәсілін әзірлеу. 
Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, Арвана тұқымды ұрғашы түйелерді тәжірибелік жайылым аймағында 

бір күн жаю барысында (I топ) жайылым түрлерінің жемшөп өнімділігі жоғары болып шықты және көктемгі-
жазғы жайылым маусымында тиісінше 2,07 және 2,52 ц/га құрады. 

Жайылымның азық өнімділігінің ұқсас көрсеткіштері шартты тәжірибелік аймақтарға (бақылау тобы) 
бөлінбестен әрбір жайылым аймағын қатарынан 3 күн (II топ) және дәстүрлі жайылымда пайдалану 
барысында айтарлықтай төмен болды және жайылым түрлері бойынша тиісінше құрғақ азықтық масса               
3,80 (1,70) және 3,90 (2,05); 2,60 (1,15) және 2,85 (1,54) ц/га. 

Түрлі жүктемемен жайылымды пайдалану режимі шөлді жайылым түрлерінің шөбінің жемдік құнды-
лығына айтарлықтай әсер етті. Әрбір шартты айдау аймағын (0,67 және 0,77 жемшөп бірлігі, 68,9 және 75,0 г 
сіңірілетін протеин) бір күн бойы пайдаланғанда жайылымдық шөптің жемдік құндылығымен салыстыр-
ғанда ұрғашы түйелер әрбір тәжірибелік аймақта қатарынан үш күн (0,38 және 0,43 жемшөп бірлігі, 59,1 
және 66,6 г сіңірілетін протеин) және дәстүрлі жүйесіз пайдалануда (0,31 және 0,35 жемшөп бірлігі, 48 және 
53 г сіңірілетін ақуыз) шөптің жемдік құндылығы айтарлықтай төмен болды, бұл сайып келгенде жалпы жем 
өніміне, шөлді жайылымның негізгі түрлерінің азықтық сыйымдылығына әсер етті. 

Тұтастай алғанда, ұтымды пайдалану режимінде (жайылымды ұйымдастырудың шартты-өрістік әдісі-
мен) сазды сұр топырақтағы бұталы-эфемерлі құмды және жартылай бұталы-эфемерлі жайылымның жемшөп 
өнімділігі 1 га-дан 1,90 және 2,90 ц шартты жемшөп протеин бірліктерін құрайды, бұл бақылау тобымен 
(81,58 және 80,35%) және II тәжірибе тобымен (60,0 және 59,65%) салыстырғанда едәуір жоғары. 

Барлық тәжірибелік топтағы сауын түйелер маусымдық сораң жайылымда бірдей азық мөлшерін 
тұтынады (22,80-23,95). Күзгі маусымда (қыркүйек-қазан) І, ІІ және ІІІ тәжірибелік топтағы ұрғашы түйе-
лердің орташа тәуліктік сауымы орташа есеппен 9,32, 10,0 және 11,50 кг құрады, бұл сауын түйелерді 
нормаланған азықтандырудың жайылымдық ұстау жағдайында сүт өнімділігіне оң әсерін көрсетеді. 

Түйін сөздер: нар түйе, ұрғашы түйе, сораң жайылым, жемшөп мөлшері, өнімділік, желінгіштік. 
 
Кіріспе. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік-батыс өңірінің табиғи жайылымы көбінесе шал-

ғайдағы мал шаруашылығын, атап айтқанда, қой, түйе және табынды жылқы шаруашылығын 
дамытуда жарамды [1, 2, 3, 4] болып келеді. 

Қазақстанның құрлықтық климатының қатал жағдайында түйелер табиғи жайылымда сүт, ет 
және жоғары сапалы жүн өндіруге қабілетті [5, 6, 7]. 

Қазіргі уақытта жайылымды пайдаланудың шұғыл қарама-қарсы екі әдісі бар: еркін немесе 
жүйесіз және өрістік (учаскелік-өрістік, учаскелік) немесе жүйелі. Табиғи жайылымдық аумақты 
түйе шаруашылығында өнім пайдалануда ұтымды тәсілді әзірлеу зерттеудің өзекті бағыты болып 
саналады. 

Зерттеудің мақсаты – табиғи жайылымдық аумақты өнімді түйе шаруашылығында пайдала-
нудың ұтымды тәсілін әзірлеу. 
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Материал және зерттеу әдістері. Зерттеу Түркістан облысы Отырар ауданының «Сыздық-
беков А.» базалық шаруа қожалығында жүргізілді. 

Сораң жемшөп өсімдіктерінің химиялық құрамының өсіңкілігі және жалпы азықтық құнды-
лығы вегетациялық кезең ішінде анықталды. Химиялық құрамы мен қоректілігін анықтау үшін 
жайылымдық және жеке азықтық өсімдік үлгілері ВАСХНИЛ әдістемесі бойынша дамудың түрлі 
фенологиялық фазаларында шөпті кесіп тастау арқылы бөлінген аймақтардан алынды [8]. 

Азықтың жалпы және энергетикалық қоректілігін анықтау ВАСХНИЛ әдістемесінің формула-
лары бойынша тиісті энергетикалық коэффиценттерді қолдана отрып, мегаджоульдегі (мДЖ) 
жалпы, қорытылатын, алмасу және өнімді энергияның құрамы бойынша жүргізілді [9]. 

Жайылымда тәжірибелік жануарлар жейтін азық мөлшерін анықтау А.Н. Овсянников редак-
циясымен жасалған қосарланған индикатор әдісімен жүргізілді [10]. 

Мал азығы мен нәжісінде ылғал, құрғақ зат, протеин, май, АСАЗ (азотсыз сығып алынған 
заттар), жасұнық, күл, фосфор, кальций – флуорексен индикаторымен, лигнин – «Комаров модифи-
кациясы», ВИЖ әдістемесі бойынша дифинилкарбазидпен хром анықталды [11]. 

Азық құрамы мен қоректілігі Foss nirsds 2500 серия № 91714226 (2011 ж.ш.), сондай-ақ Foos 
швейцарлық фирмасының InfraXact, FIAstar 5000, KJELTEC (2012 ж. ш.) талдаушысы арқылы 
анықталды. 

Зерттеу нәтижелері. Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, Арвана тұқымды ұрғашы түйе-
лерді жайылымның әрбір тәжірибелік аймағында бір күнге жаю барысында (I топ) жайылым 
түрлерінің жемшөп өнімділігі жоғары болды және көктемгі-жазғы жайылым маусымында тиісінше 
2,07 және 2,52 ц/га (1-кесте) құрады. 

Жайылымның азықтық өнімділігінің ұқсас көрсеткіштері шартты тәжірибелік аймақтарға 
(бақылау тобы) бөлінбестен жайылымның әр аймағын қатарынан 3 күн (II топ) және дәстүрлі 
жайылымда пайдалануда айтарлықтай төмен болды және жайылым түрлері бойынша тиісінше 
құрғақ азықтық массаның 3,80 (1,70) және 3,90 (2,05); 2,60 (1,15) және 2,85 (1,54) ц/га құрады. 

Түрлі жүктемемен жайылымды пайдалану режимі шөлді жайылымның негізгі түрлеріндегі 
шөптің жемдік құндылығына айтарлықтай әсер етті. Осылайша әрбір шартты айдау аймағын (0,67 
және 0,77 жемшөп бірлігі, 68,9 және 75,0 г сіңірілетін протеин) бір күн пайдаланғанда жайылым-
дық шөптің жемдік құндылығымен салыстырғанда ұрғашы түйелер әрбір тәжірибелік аймақта 
қатарынан үш күн (0,38 және 0,43 жемшөп бірлігі, 59,1 және 66,6 г сіңірілетін протеин) және 
дәстүрлі жүйесіз пайдалануда (0,31 және 0,35 жемшөп бірлігі, 48 және 53 г сіңірілетін ақуыз) шөп-
тің жемдік құндылығы айтарлықтай төмен болды, бұл жалпы жем өнімділігіне, шөлді жайылым-
ның негізгі түрлерінің азықтық сыйымдылығына әсер етті. 

Тұтастай алғанда, ұтымды пайдалану режимінде (жайылымды ұйымдастырудың шартты-
өрістік әдісімен) сазды сұр топырақтағы бұталы-эфемерлі құмды және жартылай бұталы-эфемерлі 
жайылымның жемшөп өнімділігі 1 га-дан 1,90 және 2,90 ц шартты жемшөп протеин бірлігін 
құрайды, бұл бақылау тобымен (81,58 және 80,35%) және II тәжірибе тобымен (60,0 және 59,65%) 
салыстырғанда едәуір жоғары. 

 

1-кесте – Көктемгі-жазғы маусымда пайдалану режиміне байланысты шөлді жайылымның 
негізгі типтеріндегі шөп шығымдылығы мен азықтық құндылығының серпіні 

 

 
 
 

Өнімділік және жемдік 
құндылық көрсеткіштері 

Шөлді жайылымның негізгі түрлері 
бұталы-тұрақсыз құмды жайылым сазды сұр топырақтағы жартылай 

бұталы-тұрақсыз жайылым 
бақылау 

тобы 
(жүйесіз 

пайдалану) 

I тәжіри- 
белік топ  

(әр аймақта  
1 күннен) 

IІ тәжіри-
белік топ 

 (әр аймақта  
3 күннен) 

бақылау  
тобы  

(жүйесіз 
пайдалану) 

I тәжіри-
белік топ  

(әр аймақта  
1 күннен) 

IІ тәжіри-
белік топ 

(әр аймақта  
3 күннен) 

Жалпы түсімі, құрғақ салмақ 
ц/га 

2,60 4,75 3,80 2,85 4,95 3,90 

1 кг желінетін жемшөп құрамында: 
Жемдік бірлігі, кг 0,31 0,67 0,38 0,35 0,77 0,43 
сіңірілетін протеин, г 48 68,9 59,1 53 75 66,6 
шартты жемшөп протеин 
бірлігі, ЖШПБ/кг 

 
0,30 

 
0,92 

 
0,45 

 
0,37 

 
1,15 

 
0,57 

жемшөп өнімі, ЖШПБ /кг 0,35 1,90 0,76 0,57 2,90 1,17 
азық сыйымдылығы, бас/га 0,64 1,15 0,94 0,85 1,40 1,14 
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2-кесте – сауын түйелердің жайылымдық жеммен қоректену мөлшері және күзгі маусымда  
жайылымдық жағдайда тәжірибе жүргізілген жануарлардың қоректік заттар деңгейі 

 

Жайылым жемінің 
химиялық құрамы мен 

тағамдық құндылығының 
көрсеткіштері 

 
 

өлшем 
бірлігі 

 
 

Табиғи ылғалдылық кезінде ұрғашы түйелердің қоректенген жайылым 
жемінің мөлшері мен қоректілігі 

1 кг жемшөп 
құрамы 

жайылымдық тағам мөлшерінің құрамы 

I тәжірибе тобы 
II тәжірибе 

тобы 
III тәжірибе 

тобы 

тұтынылған жайылымдық 
жемшөп 

кг  23,95 22,80 23,25 

Жайылымдық жемшөп құрамында 
Құрғақ зат кг 0,68 16,29 15,50 15,81 
Жемдік бірлік кг 0,38 9,10 8,66 8,83 
Алмасу энергиясы МДж 4,51 108,01 102,83 104,86 
Сіңірілетін протеин г 48 1149,6 1094,4 1116,0 
кальций г 4,0 95,8 91,2 93,0 
фосфор г 0,85 20,4 20,4 19,8 
каротин мг 18 431  418 

 
Барлық тәжірибелік топтағы сауын түйелері маусымдық сораң жайылымда азықтың бірдей 

мөлшерін тұтынады (22,80-23,95). Күзгі маусымда (қыркүйек-қазан) І, ІІ және ІІІ тәжірибелік 
топтағы ұрғашы түйелердің орташа тәуліктік сауымы орташа есеппен 9,32, 10,0 және 11,50 кг 
құрады, бұл сауын түйелерді нормаланған азықтандырудың жайылымдық ұстау жағдайында сүт 
өнімділігіне оң әсерін көрсетеді (2-кесте). 

 
 

Н.Н. Алибаев1, А. Баймуканов1, Ж. Тулеубаев2, З.Т. Есембекова3, 
Г. К. Зияева2, Г.С. Абуов1, А.Т. Есимбекова3 

 

1Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства,  
Шымкент, Казахстан; 

2Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати, Тараз,  Казахстан; 
3Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт 

животноводства и кормопроизводства»,  Алматы, Казахстан 
 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПАСТБИЩ  
В ВЕРБЛЮДОВОДСТВЕ 

 
Аннотация. Цель исследования – разработка рационального способа продуктивного верблюдоводства 

естественной пастбищной территории. 
Результаты исследований показали, что при однодневном выпасе верблюдов-самок породы арвана в 

зоне опытного выпаса (I группа) кормовая продуктивность пастбищных видов оказалась высокой и в 
весенне-летний пастбищный сезон составила 2,07 и 2,52 ц/га соответственно. 

Аналогичные показатели кормовой продуктивности пастбищ были значительно ниже в ходе исполь-
зования каждой пастбищной зоны 3 дня подряд (II группа) и на традиционных пастбищах без разделения на 
условные опытные зоны (контрольная группа), и по видам пастбищ соответственно сухая кормовая масса 
3,80 (1,70) и 3,90 (2,05); 2,60 (1,15) и 2,85 (1,54) ц/га. 

Режим использования пастбищ с различной нагрузкой оказал существенное влияние на кормовую 
ценность трав пустынных пастбищных видов. При использовании каждой условной перегонной зоны (0,67 и 
0,77 кормовых единиц, 68,9 и 75,0 г переваримого белка) в течение одного дня по сравнению с кормовой 
ценностью пастбищного сена верблюды-самки имели значительно меньшую кормовую ценность в каждой 
опытной зоне в течение трех дней подряд (0,38 и 0,43 кормовых единиц, 59,1 и 66,6 г переваримого белка) и 
при традиционном бессистемном использовании (0,31 и 0,35 кормовых единиц, 48 и 53 г на продуктивность, 
кормовую емкость основных видов пустынных пастбищ. 

В целом кормовая продуктивность кустарниково-эфемерных песчаных и полукустарниково-эфемерных 
пастбищ на глинистых серых почвах в режиме рационального использования (условно-полевой метод 
организации пастбищ) составляет от 1 га до 1,90 и 2,90 ц условных кормовых белковых единиц, что 
значительно выше по сравнению с контрольной группой (81,58 и 80,35%) и II опытной группой (60,0 и 
59,65%). 
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Дойные верблюды всех опытных групп потребляют одинаковое количество корма на сезонных паст-
бищах (22,80-23,95). В осенний сезон (сентябрь-октябрь) среднесуточный надой верблюдов I, II и III опыт-
ных групп составил в среднем 9,32, 10,0 и 11,50 кг, что свидетельствует о положительном влиянии 
нормированного кормления дойных верблюдов на молочную продуктивность в условиях пастбищного 
содержания. 

Ключевые слова: дромедары, верблюдицы, солянковые пастбища, кормоемкость, урожайность, по-
едаемость. 
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RATIONAL WAY OF NATURAL PASTURE UTILIZATION IN CAMEL HUSBANDRY 
 

Abstract. The aim of the research is to develop a rational way of using natural pasture areas in productive 
camel breeding. 

The conducted studies showed that when grazing Arvana camels on each experimental field of pastures for one 
day (group I), the grazing capacity of these types of pastures was high and amounted to an average of 4.75 and                
4.95 c/ha dry fodder mass during the spring-summer grazing season with the output of the eaten fodder reserve of 
2.07 c/ha and 2.52 c/ha respectively. 

Similar indicators of grazing capacity of pastures when using each field of pastures in a row for 3 days (group 
II) and traditional grazing without dividing the territory into conditional experimental fields (control group) were 
significantly low and amounted to 3.80 (1.70) c/ha and 3.90 (2.05) c/ha; 2.60 (1.15) c/ha and 2.85 (1.54) c/ha of dry 
fodder mass according to the types of pastures respectively. 

The mode of pasture utilization with different loads had a noticeable impact on the feeding value of the grass 
stand of the main types of desert pastures. So, compared with the feeding value of pasture herbs, when using one day 
of each conventional pen (0.67 and 0.77 fodder units, 68.9 and 75.0 g of digestible protein) female camels for three 
days in a row on each experimental field (0.38 and 0.43 fodder units, 59.1 and 66.6 g of digestible protein) and 
traditional unsystematic utilization (0.31 and 0.35 fodder units, 48 and 53 g of digestible protein) significantly low, 
which ultimately affected the total grazing capacity and, consequently, the forage capacity of the main types of desert 
pastures. 

Generally, with a rational mode of use (with a conventional pen grazing method), the grazing capacity of 
shrubby-ephemeral sandy and half-shrubby-ephemeral pastures on loamy sierozem soils is 1.90 and 2.90 centners 
respectively of conventional fodder protein units per hectare, which is significantly higher compared to the control 
control (81.58% and 80.35%) and the II experimental group (60.0% and 59.65%). 

Milking camels of all experimental groups on seasonal saltwort pastures eat almost the same amount of pasture 
forage (22.80-23.95). In autumn (September-October), the average daily milk yield of female camels of the I, II and 
III experimental groups averaged 9.32 kg, 10.0 kg and 11.50 kg, respectively, this indicates a non-positive effect of 
normalized feeding of milking camels on their milking capacity in conditions of grazing maintenance. 

Keywords: dromedary, camels, saltwort pastures, forage capacity, yield capacity, palatability. 
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