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көрсеткіштері Қазақстанның оңтүстік-шығыс жағдайында зерттеулер жүргізілді. 
Көрсетілген препараттар күздік бидайдың биометриялық көрсеткіштеріне жақсы әсер етті. 
YaraVita tm Tenzo Cocktail  микротыңайтқышты кешенді қолданудан өсімдіктің бойы мен 
масақтарының ұзындығын, 1000 дәнінің салмағын арттырып, нәтижесінде өнімнің 
түсімділігі 2,7-6,3 ц/га артты. 

Кілтті сөздер: күздік бидай, қатты қаракүйе, өнімділіг, тұқым өңдеу препараттары, 
сорт. 
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Андатпа. Мақалада, ауыл шаруашылығында негізгі өндіріс құралы болып са-
налатын жер ресурстарын тиімді пайдаланудың міндеттері, теориялық негізі көрсетілген.    

 
Кілт сөздер: Жаңа онжылдық, ... 
 
Елбасы ағымдағы жылғы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – 

Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында, алдағы 
онжылдықта ел дамуына бағытталған жаңа міндеттерді айқындап берді. Онда ел 
экономикасының дамуы мен оның бәсекелестікке қабілеттілігін арттырудағы негізгі табыс 
кілті – ұлттық экономиканы әртараптандыруға баса назар аударылды. Жолдауда 
әртараптандырудың басты бір сегменті ретінде агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 
негізгі үш бағыты атап көрсетілді, яғни оның біріншісі – 2014 жылға аталған салада өнім-
ділікті кем дегенде екі есе арттыру, екіншісі – елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, үшіншісі – экспорттық әлеуетті іске асыру.  

Аталмыш міндеттерді іске асырудағы аграрлық-индустриялық әртараптандыру 
арқылы ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдеуді шұғыл арттыру, жаңа құрал-
жабдықтар мен жаңа технологияларды енгізу, ауыл шаруашылығында заман талабына 
сәйкес, сапалы өнім өндіруге жаңа көзқарасты қалыптастыру, сонымен қатар әлемдік 
тәжірибені кеңінен пайдалану – бүгінде еліміз өздігінен шеше алатын істер. Бұл ретте, 
әрине, ауыл шаруашылығында негізгі өндіріс құралы болып саналатын жер ресурстарын 
тиімді пайдалану, аталған міндеттерді іске асыруда аса маңызды рөл атқаратыны белгілі. 
Ашық нарықтық экономика жағдайында және әлемдік азық-түлік рыногында орын алып 
отырған үлкен бәсекелестікте ауыл шаруашылығы өндірісінде жетістіктерге жету үшін де 
жерді тиімді пайдалану басты шарт болып табылады. Қазіргі кезде республикамыздағы 
ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын жерлердің жалпы көлемі 91, 7 млн. га, 
оның ішінде егістік жерлер – 22,5 млн. га. Бұл ретте, егістік жерлердің 70 пайызы Қос-
танай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарында шоғырланған. 
Сонымен қатар, республика бойынша 2,1 млн. га суармалы жер бар, оның ішінде 1,4 млн. 
гектары егістік жер және ол негізінен (80%) Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, 
Қызылорда және Шығыс Қазақстан облыстарында орналасқан.Дегенмен, Ауыл шаруашы-
лығы министрлігінің Су ресурстары комитетінің мәліметтеріне сәйкес, 2008 жылы 
суармалы жерлердің 37%-ы пайдаланылмаған. Оның басты себептері, көп жылдардан бері 
суару жүйелерінің техникалық төмен жабдықталуы, су тарту мен су бөлу жүйелерінің ес-
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кіруі және алаптардың қайта сорлануы топырақ сапасын нашарлатып, аталған жерлерді 
тиімді пайдалануға кері әсерін тигізуде. 

Елімізде, ТМД елдері мен басқа да шет мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес, ауыл 
шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалану қатысты мәселелер негізінен екі бағытта 
жүргізіледі. 
         Біріншісі, мемлекет тарапынан жерді тиімді пайдалануға қатысты жүргізілетін іс-
қимылдар. Оларды мақсатына қарай үш бөлікке бөлуге болады. Олардың алғашқысы 
жерді тиімді пайдалануға байланысты заңнамаларды жетілдіру. Қолданыстағы Жер 
кодексіне сәйкес (92-бап), екі жыл пайдаланбаған жер учаскелері, жерді бақылау 
инспекциялары тарпынан жазбаша ескерту берілген соң, жер учаскесі тағы да бір жыл 
пайдаланылмаған жағдайда, сот тәртібінде жер учаскесі оның иесінен мәжбүрлеп 
алынады. Ал ауылшаруашылық жерлері оларды пайдалануда жер құнарлылығының едәуір 
төмендеуіне соғатын болса (93-бап), жер инспекциясының, талап арыз беруден үш ай 
бұрын, заң бұзылуын жою туралы жазбаша ескертуден кейін ғана және осы мерзімде жер 
иесі заңдардың бұзылуын жоймаған жағдайда сот тәртібімен жер учаскесі мәжбүрлеп 
алынуы мүмкін. 

Жерді пайдаланбауына байланысты жер учаскесін алу механизмі өте күрделі және 
сот процедурасын қоспағанның өзінде, жерді пайдаланбау мерзімі үш жылға дейін со-
зылады. Бұдан басқа жер құнарлылығының төмендеуіне байланысты оларды алып қою 
тетігі жер құнарлылығының төмендеуінің көрсеткіштері заңнамалармен белгіленбеуіне 
байланысты бүгінгі күні аталған заң бұзушылық бойынша шара қолдану мүмкін емес. Осы 
себепті, агенттік тарапынан Жер кодексіне тиісті ұсыныстар әзірленіп, қазіргі кезде олар 
Парламент Мәжілісінің қарауына енгізілді. Бұл ретте, жерді пайдаланбағаны үшін оларды 
алып қою тетігін жетілдіру және ауылшаруашылық жерлерінің ұзақ мерзімге айналымнан 
шығып қалуының алдын алу мақсатында, кодексте белгіленген екі жыл пайдаланбау 
мерзімі 5 жыл кезеңдегі екі жыл пайдаланбаған мерзімнен тұратын болады. Сонымен 
қатар, жер құнарлылығын төмендетуге байланысты көрсеткіштер Үкімет бекітетін жерді 
тиімді пайдаланудың тәртібі құрамында белгіленетін болады. Жер құнарлылығы 
көрсеткіштерін анықтау және оларға мониторинг жүргізу мақсатында Ауыл шаруашы-
лығы министрлігінің құрамында болып келген “Республикалық агрохимия қызметінің 
ғылыми методикалық орталығы” мемлекеттік мекемесі Үкімет қаулысымен Жер 
ресурстарын басқару агенттігі құрамына берілді. 

Келесі шара – ауыл шаруашылығына субсидиялар беруді жүйелендіру. Аталған 
мәселе бойынша мемлекет саясатының мәні, ол ауыл шаруашылық субъектілеріне 
берілетін субсидияларды озық технологиялар мен сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіретін және жер ресурстарын тиімді пайдаланатын субъектілерге басымдылық ретінде 
беруді жүйелендіру болып табылады.Соңғысы – жер пайдалану мен қорғауды мемлекеттік 
бақылау. Мемлекеттің басты әкімшілік функцияларына жататын мемлекеттік бақылаудың 
негізгі мақсаты жер пайдалануда заңдылықтардың сақталуын бақылау болып табылады. 
Аталған функцияны агенттіктің өңіраралық жер инспекциялары атқарады. Былтырғы 
жылдың қорытындысы бойынша, агенттіктің жер инспекциялары көлемі 1,3 млн. га жерде 
9 мыңнан аса пайдаланылмайтын жер учаскелерін анықтады. Сонымен қатар, көлемі 2,04 
млн. га болатын 3,4 мың жер учаскелері иесіз учаскелер ретінде есепке қойылды.Бұдан 
басқа, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге қатысты инспекция көлемі 1,6 млн. га 
жерде 1,6 мың тексеріс жүргізіп, жалпы көлемі 416,3 мың га жерде 894 жер заңнамасы 
нормаларының бұзылуын анықтады. Тексеріс нәтижелері бойынша 894 субъекті 
жауапкершілікке тартылды (ауылшаруашылығына белгіленген жерлерді тиімсіз 
пайдалану немесе мүлде пайдаланбағаны үшін) оларға жалпы сомасы 17,9 млн. теңге 
айыппұл салынды және 119 жағдайда ескерту түрінде әкімшілік шаралар қолданылды. 
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Көлемі 41,1 мың га болатын 9 жер учаскелері бойынша сот органдарына талап-арыздар 
дайындалды.  

Аграрлық сектордың иелік етуші субъектілеріне нысаналы белгіленген ауданы 583,3 
мың га жерлерді пайдалану қажеттілігі туралы 5,1 мың ескерту хаттар жіберілді. Ауыл 
шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын 480,2 мың га жерлер жер 
пайдаланушылардың иелігінен шығарылып, мемлекеттік меншікке қайтарылды. Жерлерді 
тиімді пайдалану бойынша мемлекет тарапынан жүргізілетін іс-шаралардың келесі бір 
бағыты, ол жер иелерінің өздері бастамашы болатын іс-қимылдар. Еліміздің заман 
талабына сай нарықтық экономикаға көшуіне байланысты, республикамыздағы 
ауылшаруашылық мақсаттағы жерлері негізінен мемлекеттік емес субъектілердің иелігіне 
көшкені аян. Осы себепті, ауылшаруашылық жерлерінің 98 пайызынан астамы 207 мың 
шаруа қожалықтары және 7,1 мың шаруашылық серіктестіктер, акционерлік қоғамдар мен 
ауылшаруашылық кооперативтерінің иелігінде. Сондықтан да, өз иеліктеріндегі жерлерді 
тиімді пайдалану мен оларды қорғау аталған субъектілердің басты мүддесі мен міндеті. 
          Ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдалануда шаруашылықтардың жер көлемі, 
ауылшаруашылық мәшинелерін пайдалану тиімділігі мен ауыл шаруашылығын 
өнеркәсіптік жүйеге бейімдеуге және де жаңа технологияларды енгізуге айтарлықтай 
әсерін тигізеді деп атауға болады. Қазіргі кезде, солтүстік өңірлерде шаруа 
қожалықтарының орташа жер көлемі 400 гектардан 720 гектарға дейін, ал оңтүстік 
өңірлерде 20-дан 162 гектарға дейін құрап отыр. Сол себепті, шаруа қожалықтары 
жерлерін біріктіру арқылы оларды ірілендіру, сол арқылы өндірісті тиімді жүргізудің 
тәсілдерін дамыту, өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Заңнамаларға сәйкес, мұндай 
бастама жер пайдалаушылардың еркімен жүргізіледі. Мемлекет тарапынан оларды ынта-
ландыруда экономикалық тетіктер, яғни субсидияларды беруді жүйелендіру арқылы, 
шаруашылықтарды ірілендіруге және озық технологияларды пайдалануға екпін беру 
қолданылады. 

Бұдан басқа, ауыл шарушылығы жерлерін тиімді пайдалану арқылы, осы салада 
еңбек өнімділігін арттырудың ауыл шаруашылығы субъектілеріне тиесілі келесі бір бағыт 
– жерді пайдаланудың ғылыми негізделген жерге орналастыру жобаларын жасау. Жоба 
аясында жерді сапасы мен мақсатына орай орналастыру шаралары, ауыспалы егістерді 
қолдануды ұйымдастыру, жерді жел және су эрозиясынан қорғауға және топырақ құнар-
лылығын арттыруға негізделген жерді өңдеудің технологиялық карталарын жасау, рынок 
сұранысына орай, жергілікті жерге бейімделген ауылшаруашылық дақылдарының 
құрамын анықтау, тағы да басқа осы айтылған мәселеге қатысты кешенді жұмыстарды 
жүргізу. Осы себепті бұл шараларды жүргізу жер иелерінің олардың мүдделерімен қатар 
осы саладағы мемлекет саясатымен ұштасатын іс-шаралар десек қателеспейміз. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

 
В статье рассматриваются теоретические основы и задачи эффективного 

использования земельных ресурсов которые считаются основным производственным 
инструментом сельского хозяйства. 
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EFFECTIVE USING OF LAND RESOURCES  
 
In the article are considered theoretical bases and problems of efficient using of the land 

resources which are considered as main production instrument of agriculture 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЖАРОСТОЙКИХ ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ МЕТОДОМ  
КЛЕТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 
Аннотация. В статье на основании литературных источников и собственных 

исследований обсуждается вопрос о принципиальной возможности использования 
сомаклональной изменчивости в создании жаростойких линий картофеля.  

Культивирование каллусов при температуре +450С и +470С оказалась оптимальной 
для проведения клеточной селекции картофеля на жаростойкость. Показана, что 
регенерационная способность обусловлена сортовой специфичностью. В результате 
проведенных исследований выявлен широкий спектр генетической изменчивости у 
сомаклональных вариантов по количественным признакам (высота растений,  количество 
междоузлий, количество листьев). Полученные жаростойкие линий картофеля будут 
использованы в качестве исходного материала для вовлечения в селекционный процесс.  
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Введение                                                                                                                                                       
Традиционная селекция картофеля, основанная на внутри- и межвидовых 

скрещиваниях с последующим клоновым отбором, позволила получать ряд 
высокопродуктивных сортов с комплексом устойчивости к болезням и неблагоприятным 
факторам [1]. В то же время,  мощным источником генетического разнообразия растений 
является сомаклональная изменчивость, накапливаемая клетками в процессе 
культивирования in vitro и передающаяся полученным из них растениям-регенерантам [2-
3]. Экстремальные природно-климатические условия Казахстана, такие как засуха и 
высокая температура, оказывают отрицательное влияние на рост и продуктивность 
растений.  Поэтому создания жаростойких сортов картофеля не теряет своей 
актуальности.  

Материал исследований                                                                                                 
Объектами исследований служили генотипы казахстанской селекции, выведенные в 

Казахском НИИ картофелеводства и овощеводства 11 сортов и 5 гибридных линии 
картофеля.  

 
 


