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Кесте 3 - Тұқым ішіндегі құланды типіндегі аталық іздер бойынша тұқым   қуалаушылық 

коэффициенті

Аталық із Биелер басы 

(енесі қызы)

Тірілей салмағы кг. r h2

енелері қыздары

Паток 25 433,5±4,85 431,5±3,15 0,25 0,50

Залив 27 437,0±4,60 427,5±3,12 0,27 0,54

Арал 17 435,0±3,05 436,0±3,45 0,32 0,64

Құлан 18 430,0±3,20 432,5±3,10 0,37 0,74

Жергілікті 

қазақ жылқысы

180 392,6±5,25 390,7±4,85 0,15 0,30

Үшінші кестеде барлық іздердің ұрпақтарының тірілей салмақ бойынша өзара байланысы 

оң нǩтижені көрсетіп тұр. Тұқым қуалау коэффиценттің аса жоғары көрсеткіші Арал мен Құлан 

аталық іздерінде көрінді. Алайда, бұл аталық іздер Паток пен Заливтің соңғы ұрпақтарына жатады. 

Негізі, тұқым қуалау коэффицент мөлшері (h2) белгінің нǩсілдік қасиетке тǩуелділік дǩрежесін 

көрсетеді. Басқаша айтсақ, белгінің тұқым қуалаушылық коэффициенті оның келесі ұрпаққа берілу 

дǩрежесін көрсетеді. Тұқым қуалау коэффициентіне сыртқы факторлар, қасиеттердің ерекшелігі 

мен өзгергіштігі ǩсер етеді, сондықтан ǩртүрлі қасиеттер үшін тұқым қуалаушылық бірдей емес 

шаманы көрсетеді. Соңғы кездері аталық іздер болып қалыптасқан Құлан жǩне Арал айғырларының 

тұқым қуалаушылығы бастапқы аталық іздер Паток пен Заливке қарағанда біршама жоғары екені 

көрініп тұр. 

Осындай жайттарды ескере отырып, жылқылардың тірілей салмағы мен кеуде орамының 

тұқымқуалаушылық дамуын ұрпақтар бойынша зерттеу ǩдісін кеңейту керектігін білдіреді. Мұның 

мǩнісі, ата-тегін бағалау нǩтижелеріне талдау жасай отырып, тек қана аталығы емес, сонымен қатар 

аналықтары ұрпақтарының өнімділігі бойынша бағалануында.

* * *

В данной статье приведены генетические основы улучшения местных казахских лошадей по 

поколениям чистопородном разведении.

In given article are brought genetic bases of the improvement of the local kazakh horses on generations 

under thoroughbred breeding. 
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Кіріспе. Халықты сапалы, құнды тағамдық өнімдермен қамтамасыз ету - мемлекетіміздің 

ǩлеуметтік экономикалық даму стратегиясының басты мақсаты екені баршамызға аян. Ол, 

көп жағдайда  инновациялық үрдістердің даму сатысымен айқындалады. Осы мақсатқа орай, 

мемлекетіміз 2009-2015 жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын 

қабылдады жǩне қазір жүзеге асырылуда. Инновациялық дамудың негізінде ғылымды өндіріспен 
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ұштастыру арқылы технологиялық кеңістік қалыптасуда. Мемлекетіміздің ғылым саласын, ауыл 

шаруашылығын индустриалды-инновациялық дамытудың ұстанатын саясатының маңызы жоғары. 

Осының арқасында аграрлық сала дамып, өз нǩтижесін көрсете бастады.  

  Аграрлық кешеннің дамуы – елдің азық-түлік қауіпсіздігі, халық шаруашылығының көптеген 

салаларын шикізатпен қамтамасыз ету, өндіріс тиімділігін, көлемін арттыру, халықты жұмыспен 

қамту сияқты оң нǩтижелерге қол жеткізуде. Осыған орай, халқымыздың ет жǩне ет өнімдеріне 

деген сұранысы жоғарылап, олардың сапасына деген талабы да күшеюде. Осы сапалы, құнды 

тағамдық өнімдерге  мал етін айтар болсақ еш қателеспеген болар едік. Мал шаруашылығы 

еліміздегі азық-түлік проблемасын шешуде айтарлықтай орын алады. Ауыл-шаруашылығының 

бұл саласы еліміздің ет қорын толықтыруға мүмкіндік беретін мал шаруашылығының айрықша 

саласы. Ал, қаракөл қойлары жер жағдайына бейімделген, ауа-райының қолайсыздығына 

төзімді, мол өнім береді, етінің сапасы жоғары, сонымен қатар өнімдері: ет, жүн, ұлтабар, аса 

бағалы елтірі, т.б. халық сұранысын қанағаттандыруда өз үлесін қосуда. Халықтың осындай 

табиғи, экологиялық таза тағамдық өнімдерге, ал өнеркǩсіптің сапалы шикізатқа деген сұраныс 

артуда. 

Зерттеу тǩсілдері. Қаракөл қозысы етінің құрамындағы аминқышқылдарының мөлшерін 

«Автоматтандырылған аминқышқылды анализатор» ААА-881 аспабында «Руководство по методам 

анализа качества и безопасности пищевых продуктов» нұсқауына сǩйкес жүргізілді. Қазіргі уақытта 

бiр, екi жǩне үш күндiк қаракөл қозылары етiнiң тағамдық құндылығын, биологиялық сапасын, 

олардың ересек мал етiнен айырмашылығын анықтау қажеттілігі туындауда. 

Зерттеу нǩтижелері малдың өнімділік потенциалын сарқа пайдалану мақсатында елтірісі үшін 

сойылатын Задарья типті, жартылай шеңберлі, бұйра 1-3 күндік қаракөл қозылары етінің тағамдық 

құндылығы анықталды. Тағамдық құндылық ақзаттың тиімділігіне, аминқышқылдарының құрамы 

мен мөлшеріне жǩне аминқышқылды скордың пайыздық мөлшеріне байланысты екені белгілі. Ет 

құрамындағы ақзатта организмге қажетті барлық алмаспайтын аминқышқылдары болғандықтан, 

толық бағалы болып саналады. Алмастырылмайтын амин қышқылынан жеткіліксіз біреуі болса, 

сол қышқылдың биологиялық маңызына байланысты организмде ауытқулар байқалады. Осындай 

жетіспеушілікті анықтау үшін, біз бір, екі, үш жǩне он бес күндік қозы етіндегі амин қышқылдарының 

мөлшерін зерттедік. Зерттеу барысы 1-ші кестеде көрсетілген. 

1-кесте Қаракөл қозысы етінің аминқышқылдарының мөлшері, мг/100г(n═20)

Қозылар жасы

Аминқышқылдары

Алмаспайтын 

аминқышқылдар

Алмасатын

аминқышқылдар

Аминқышқылдарының 

орташа көрсеткіштері

1-күндік 5567±3,6 8658,1±1,5 14225,1±0,4

2-күндік 5920,9±0,6 9195,1±0,7 15116±0,62

3-күндік 6056,5±0,92 9398,8±1,05 15455,3±1,9

15-күндік 7878,19±0,5 10538±0,97 18416,19±1,4

Кестеден байқағанымыздай 1-3 күндік қозы етінде адам организімінде қажетті барлық амин 

қышқылдары бар. Алмаспайтын амин қышқылдарынан  лейцин мен лизин мөлшері жоғары. 

Олар барлық амин қышқылдарының 20% құрайды. Ал, валин, изолейцин, треонин, фенилаланин 

мөлшері 588,3-833 мг, орта шамада болса, ең азы триптофан 181,6 мг екені көрінеді. Ал алмасатын 

амин қышқылдарынан глутаминді, аспарагин жǩне аланин мөлшері жоғары, ал азы цистин болды. 

Мал жасының ұлғаюына байланысты амин қышқылдарының мөлшері де көбейеді. Бірақ, кейбір 
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аминқышқылдары үш күнге дейін бір мөлшерде екені анықталды (метионин, треонин, типтофан, 

аргинин, лицин жǩне т.б.). Сонымен, 1-3 күндік қозы етінің алмаспайтын амин қышқылдары 5567-

6056 мг, ал алмасатын амин қышқылдары 8658-9398 мг шамасында, яғни күн сайын жоғарылап 

отырады. 1-3 күндік қозы еті амин қышқылдарының жалпы мөлшері 15 күндік қозы етінің амин 

қышқылдарының 79-85 % шамасында екені анықталды. 

Дүние жүзілік  ұлттар ұйымының азық-түлік жǩне ауыл шаруашылығы жǩне Дүние жүзілік 

денсаулық сақтау ұйымы бірлескен комитетінің ұсынысы бойынша, стандартты аминқышқылды 

шкалада ақзаттың тағамдық құндылығының индексі болып саналатын  аминқышқылды скорды 

есептеу тǩсілі берілген. Ол, сынамадағы ақзаттың ǩрбірінің ауыспайтын аминқышқылының 

стандарттағы мөлшеріне қатынасын пайыз арқылы анықтап, табуға негізделген. Осы орайда, 

елтіріге сойылатын «Задария» типті, жартылай шеңберлі - бұйра, қара қаракөл қойының бір, екі, 

үш жǩне бақылау ретінде алынған он бес күндік қозыларының аминқышқылдары мөлшерінен, 

ақзаттың биологиялық құндылығының индексі болып саналатын аминқышқылды скорды анықтау 

үшін арнайы, күрделі зерттеулер жүргізілді. Онда бір, екі, үш жǩне он бес күндік қаракөл қозылары 

етіндегі амин қышқылдық скоры есептелінді.   

   

2 кесте  Қаракөл қозылары етіндегі амин қышқылдық скор, %

Аминқышқылдары 1 күндік 2 күндік 3 күндік 15 күндік

Изолейцин 130 125 125 116

Лейцин 103 106 112 122

Лизин 147 149 156 164

Метионин/цистин 111 108 105 109

Фенилаланин/тирозин 126 124 126 130

Треонин 121 129 112 111

Триптофан 128 132 121 113

Валин 117 113 113 170

Зерттеулер нǩтижесі көрсеткендей 1-3 күндік қаракөл қозысы етінің аминқышқылды скоры 15 

күндік қозы етінің аминқышқылды скорымен шамалас, ал кейбір көрсеткіштері бойынша жоғары 

екені байқалады.

Қорытынды. Зерттеулер бойынша, барлық алмаспайтын аминқышқылдары мен ал аминқышқыды 

скоры жеткілікті мөлшерде,. Яғни, бір, екі, үш жǩне он бес күндік қаракөл қозыларының еті тағамдық 

құнды өнім болып табылады.

________________________
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В статье приведены результаты исследования мяса 1-3 и 15-ти дневных тушек каракульских ягнят 

на наличие заменимых, незаменимых аминокислот и на аминокислотный скор. 

      

There are some facts about fl esh output of astrakhan lambs killing in the age of 1 or 3 days for getting 

astrakhan fur in article


