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ЖОҢЫШҚА СЕЛЕКЦИЯСЫНА ҚАЖЕТТІ БАСТАПҚЫ МАТЕРИАЛДЫҢ  
ШАРУАШЫЛЫҚ-ҚҰНДЫ БЕЛГІЛЕРІ МЕН ҚАСИЕТТЕРІ 

 
Аңдатпа. Жоңышқаның тəлімі егіске арналған сорттары Оңтүстік Қазақстанның 

шөл жəне шөлейт аймақтарында мал азығын өндіру үшін аса қажет. Осыған байланысты 
əлемдік ген қорынан алынған үлгілердің шаруашылық-құнды белгілері мен қасиеттерінің 
орымдар мен басқа да биотикалық жəне абиотикалық жағдайларда орын алатын  
өзгермелілігін селекциялық жұмыста тиімді пайдалану мақсатында коллекциялық 
питомникте кешенді зерттеулер жүргізілді. Сұрыпталған үлгілерді мұқият бағалау жəне 
жіктеу нəтижесінде ерте пісетін топ оқшауланып алынып, өнімділік жəне басқа 
ерекшеліктері бойынша эксперименттік деректері талданды. Оның жоғары өнімділігі 
анықталды. Ген қорының к-4116, к-8455, к-8946, к-5976, к-45081 жəне басқа үлгілері 
үшжылдық орташа 91,3-103,4 ц/га көкбалауса өнімін беріп, стандарттан 4,0-16,1 ц/га 
немесе 4,6-18,4% асып түсті. 

 
Кілт сөздер: жоңышқа, селекция, сорт, стандарт, көкбалауса.  

 
Кіріспе. Оңтүстік Қазақстанның шаруашылықтары жоңышқаның өнімділігі, сапасы 

жəне протеин шығымы жоғары, қоршаған ортаның биотикалық жəне абиотикалық 
жағдайларына төзімді сорттарына айтарлықтай сұраныс танытуда. Сондықтан 
селекциялық зерттеу жұмыстары тəлімі жəне суармалы аймақтар үшін шалғындық жəне 
жайылымдық сорттар шығару мақсатымен жүргізілуде.  

Осы аймақтың тəлімі жағдайында жүргізілетін жоңышқа селекциясына қажет 
бастапқы материалдың шаруашылық-құнды белгілері мен қасиеттерін бағалау барысында 
қалыпты жылдары алынған эксперименттік деректерді салыстырғанда пішені ерте пісетін 
үлгілердің екі орымы да ылғал жеткілікті уақытта қалыптасатыны байқалды. Орта 
мерзімде пісетіндердің 2-ші орым өнімі мамырдың екінші онкүндігіндегі құрғақшылық 
əсерінен айтарлықтай төмендеген. Кеш пісетін үлгілер 2-ші орымды маусымның басында 
орын алатын ыстықта қалыптастырып, пішен мөлшерін күрт кеміткен, ал өте ыстық, 
құрғақ жəне қолайсыз жылдары бір-ақ орым берген.  

Жоңышқаның əлемдік ген қорынан алынған үлгілердің шаруашылық-құнды 
белгілері мен қасиеттерінің жоғарыда аталған орымдар мен басқа да биотикалық жəне 
абиотикалық жағдайларда орын алған өзгермелілігін бұдан əрі жан-жақты талдау 
нəтижесінде олардың пішен өнімі мөлшерінің ауа райы жағдайларымен ғана емес, 
вегетациялық кезең ұзақтығымен де тығыз байланыста болатыны анықталды. Бұл 
деректер бойынша жазы ыстық жəне құрғақ аймақтарда жоңышқа сортының пішен өнімі 
неғұрлым ерте пісетін болса, соғұрлым оның мөлшері де жоғарылай түсетіні туралы 
қорытынды жасалды [1].  

Жоңышқа сорттары əртүрлі аймақтарға таралу нəтижесінде жекелеген 
популяцияларға айналып, морфологиялық жəне генетикалық сипаттары бойынша 
экологиялық жағдайларға байланысты ерекшеленетін биологиялық типтер түзетіні 
анықталған. Осындай іргелік қағидалар мен заңдылықтарға сүйенетін жоңышқа 
селекциясында бастапқы материалды тұтас популяциялар немесе дараланған нысандар 
күйінде пайдаланудан гөрі сұрыпталатын ген аллельдері доминантты гетерозиготалық 
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күйдегі жеке биологиялық типтерге не гомозиготаланған инцухт-желілерге жіктеу 
əдістерімен сұрыптау тиімділігі дəлелденген [2].  

Материалдар мен əдістер. Жоғарыда келтірілген негіздемеге сəйкес біздің 
селекциялық жобамыз бойынша зерттеулік тəжірибелер Н.И. Вавилов атындағы Ресейлік 
өсімдіктану жəне В.Р. Вильямс атындағы Ресейлік мал азығы ғылыми-зерттеу 
институттарының биотиптер сұрыптау жəне олардың комбинациялық қабілетін 
поликросс-тест будандастырумен бағалау əдістемелері бойынша жүзеге асырылуда.  

Егістік жұмыстар Красноводопад селекциялық станциясының тəлімі тəжірибе 
учаскесінде салынған коллекциялық питомникте Н.И. Вавилов атындағы Өсімдік ген 
ресурстары тəжірибе станциясынан (Шалқар қаласы) алынған 360 жоңышқа үлгісін 
бағалаумен жүргізілді. Питомник 2009 жылы тəлімі жерде, көктемде, бүркеусіз, 3 
қайталаумен салынды. Стандарт - Красноводопадская скороспелая сорты. 

Мақалада 2010-2012 жж. жүргізілген зерттеулердің материалдары пайдаланылды. 
Эксперименттік деректер бір факторлық дисперсиялық талдау əдісімен өңделді. 
Тəжірибелерден алынған мəліметтердің дəлдігі жоғары, қателері далалық жəне егістік 
ғылыми-зерттеулерге қойылатын талаптар деңгейінен аспайды. Сондықтан жұмыс 
нəтижелері сенімді болып табылады.   

Красноводопад селекциялық станциясының тəлімі тəжірибе учаскесі Оңтүстік 
Қазақстан облысының Қызылсарқырама ауылында орналасқан. Оның топырақ 
жабындысы кəдімгі сұр топырақ, құрамы құмдауыт-балшықты, шіріндісі аз жəне құнары 
төмен. Жер телімі шөлейт аймақта жатқанына байланысты мұндағы климат жағдайлары 
қатаң континентальдық болып табылады. 

Зерттеу нəтижелері. Коллекциялық питомникте 2010, 2011 жж. екі, 2012 ж. бір 
орым көкбалауса алынды. Жоғары өнімділігімен к-4116, к-8455, к-8946 к-5976, к-45081 
жəне басқалары ерекшеленді. Аталған үлгілер үшжылдық орташа 91,3-103,4 ц/га немесе 
стандарттан 4,0-16,1 ц/га, яғни 4,6-18,4% асатын көкбалауса өнімін берді (1-кесте).  

 
1-кесте. Жоңышқаның көкбалауса өнімділігі жоғары үлгілері, ц/га. 

Үлгі Шыққан  
жері 

Жыл Орташа 

2010 2011 2012 Х стандартқа, % 
Красноводопадская 
скороспелая – ст. 

 
Қазақстан 

 
96 

 
110 

 
56 

 
87,3 

 
- 

к-4116 Өзбекстан 114 134 63 103,4 118,4 

к-8455 Түркменстан 108 122 68 99,3 113,7 
к-5676 Италия 112 124 62 99,3 113,7 

к-45081 Грузия 110 116 57 94,3 108,0 

к-8946 Қазақстан 90 134 56 93,3 106,9 

к-5964 Италия 108 124 47 93,0 106,5 
к-5991 Кіші Азия 95 122 58 91,7 105,0 

к-30086 Армения 95 123 56 91,3 104,6 
ЕТА 0,05, ц  3,8 4,1 3,9  

 
Фенологиялық бақылаулар мен биометриялық өлшеулер 2009-2012 жж. жасалды. 

Деректер дисперсиялық талдау əдісімен сарапталды. Үшжылдық зерттеулер нəтижесінде 
жасыл массасының өнімділігіне қарай 15 үлгі іріктелді, олар стандарттан орта шамамен 
3,5-16,1 ц/га асты. Фенологиялық бақылау нəтижесінде өсіп-даму қарқынына қарай 25 үлгі 
сұрыпталды. Стандартпен салыстырғанда ерте 16, орта мерзімде 50 үлгі, ал басқалары 
кештеу гүлдеуімен сипатталды.  
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Нəтижелерді талдау жəне қорытынды. Пайдаланыстағы Красноводопадская 
скороспелая суармалы егіске арналған, ал тəлімі жерде өсірілетін Семиреченская местная 
сорт болып 1932 жылы ресімделгенімен, бұған дейін ғасырлар бойы табиғи қалыптасқан 
жəне құрамының ала-құлалығы мол көне популяция. Осы себептерден ол орымға өте кеш 
пісіп жетіледі жəне пішен өнімі мен сапасы да төмен. Жоғарыда аталған аймаққа 
ұсынылған бұдан басқа сорт жоқ. Осындай өндіріс сұраныстарына сəйкес Қазақстанның 
оңтүстік аймағында жүргізілетін жоңышқа селекциясы міндеттерінің бірі тəлімі егіс үшін 
вегетациялық кезеңі қысқа, яғни ерте пісетін жоңышқа сорттарын шығару болып 
табылады. Бұған қоса, шығарылатын жаңа жоңышқа сорттары мен будандары ауыспалы 
егіс айналымында өсіру жəне эрозияға ұшырап, шаруашылық пайдаланысынан қалған 
жерлерді қайта өңдеп, топырақ құнарын қалпына келтіріп, шалғыны қалың шабындық-
жайылым алқаптарына айналдыру үшін тиімді болуы қажет.  

Красноводопад селекциялық станциясында жүргізілетін жоңышқа селекциясы 
бойынша тəжірибелерде шаруашылық құнды белгілері жоғары деңгей көрсеткен бастапқы 
материал сұрыпталды. Питомникте өнімділікті өлшеумен қатар алғашқы иммунологиялық 
бағалау өткізіліп, қоңыр теңбілдік ауруына төзімділігі 5 баллмен бағаланған 4 үлгі бөлініп 
алынды (к-4116, к-8946, к-5976 жəне к-6231). Бұл үлгілер жаңа сорттардың иммунитетін 
жақсарту үшін ұсынылады.  

2010 жəне 2012 қуаңшылық жылдары үлгілердің басым көпшілігі тұқым түзуге 
қабілетсіздік көрсетті. Бақылау, өлшеу жəне алынған деректерді талдау нəтижесінде 
жергілікті селекциялық материалдардан алынған 25 үлгі ғана бұршақ байлап, тұқым 
өнімін беретіні белгілі болды. 

Көпжылдық зерттеулердің нəтижесі бойынша селекциялық жұмыстың бастапқы 
материалы ретінде көкбалауса өнімділігі 91,3-103,4 ц/га немесе стандарт 
Красноводопадская скороспелая сортынан 4,0-16,1 ц/га, яғни 4,6-18,4%, ал тұқым 
өнімділігі 0,35 ц/га немесе 24,1% дейін жоғары болған к-4116, к-8455, к-8946, к-5976, к-
45081 жəне к-30086 үлгілері сұрыпталды.   
 

Əдебиеттер 
 

1. Татебаев Б.Ж. Оңтүстік Қазақстанда суармалы жерде егілетін жоңышқа сорттары// 
Международная научная конференция «Актуальные проблемы и пути развития 
животноводства и кормопроизводства Республики Казахстан». - Алматы, 2011. - С. 248-
251. 

2. Садвакасов С.С. Селекция, гетерозис и иммунитет люцерны. – Алматы: Бастау, 2002. - 
184 с.  

 
Б.А. Абсатова, А.К. Таженова, С.С. Садуақасов  

 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

СЕЛЕКЦИИ ЛЮЦЕРНЫ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА 
 
В статье приведены показатели хозяйственно-ценных признаков к-4116, к-8455, к-

8946 к-5976, к-45081 и других образцов люцерны, отобранных в качестве исходного 
материала селекции.  

 
Ключевые слова: люцерны, селекция, сорт, стандарт. 
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ЕCONOMIC AND VALUABLE SIGNS WHICH HAVE BEEN AN INITIAL  
MATERIAL OF SELECTION THE ALFALFA 

 
In article indicators of economic and valuable signs К-4116, К-8455, К-8946 К-5976, К-

45081and of her samples of the alfalfa which have been selected as an initial material of 
selection are given in article. 

 
Key words: аlfalfa, selection, variety, standart. 
 
 

ƏОЖ 556.1  
 

Б. Алимбаева, Л. Табынбаева 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
 

ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ СФЕРАСЫНДАҒЫ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Аңдатпа. Инновацияның жəне инновациялық шығармашылықтың ролі мемлекеттің 

дамуына жəне коммерциялық кəсіпорындардың табысты болуына маңызы зор. 
Инновация-нəтижелі бағдарлама жəне бəсекелестік қабілет болып табылады. 
Экономикалық дамудың қалыпты жылжымалы факторы ретінде инновациялық 
белсенділіктің маңызы зор. 

 
Кілт сөздер: инновация, инновациялық технология, жерге орналастыру. 
 
Инновацияның дамуында маңызды заңдылықтарды шығаруда, оның қайнар 

көздерін, факторларын, əлеуметтік – экономикалық нəтижелерінің сай екендігін 
анықтауда «жаңа өнім – жаңа технология» өзара байланысын жəне өзара əрекетін зерттеу 
кең мүмкіншілікке ие. 

Инновацияның пайда болуы - ол тəжірибелік іс əрекет ғылыми білімнің азды-көпті 
белсенділігінің қолдана басталған уақытынан есеп алады. 

XVIII ғасырда француз ағартушысы Жан Кондорез білім мен өнеркəсіп арасындағы 
өзара байланысқа көңіл бөлген.  

Ол былай деп белгілеген: ғылымның үрдісі өнеркəсптің үрдісін қамтамасыз етеді, ол 
ғылымның жетістігін жылдамдатады жəне осы өзара əсері, іс əрекеттің жаңаруына, адам 
ұрпағының жетілуіне іс əрекетті жəне күшті себеп болып табылады. Ол сонымен қатар 
жалпы ғылыми білімге сүйене отырып, «əрбір буынға сол бір аралықтағы уақыт ішінде, 
сол бір ойлау күшімен табуға болатын білім жиынтығының өсуі бірдей болып келеді» 
деген тұжырымдамаға келген. 

Қазіргі əлемдегі инновацияның жəне инновациялық шығармашылықтың ролі 
мемлекеттің дамуына жəне коммерциялық кəсіпорындардың табысты болуына маңызы 
зор. Инновация-нəтижелі бағдарлама жəне бəсекелестік қабілет жəне оны жасаудағы 
маңызды құралы бола отырып, базалық элементтің біреуі болып табылады. Экономикалық 
дамудың қалыпты жылжымалы факторы ретінде инновациялық белсенділіктің маңызы 
сақталады.[1]  

Инвестицияның объектісі ең үлкен серпінді береді, бұл жаңа технологиялар 


