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переход в хроническую форму, спленизацию, развитие абцессов, некроз, карнификации 
(пневмосклероз).  

Ключевые слова: бронхопневмония, абсцесс, некроз, гистоморфология, альвеола, 
альвеоцит, эпителий, процесс, ткань, карнификация, исход. 
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«ОЛЖА» ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ІРІ ҚАРА МАЛЫН БОРДАҚЫЛАУ 
 

Аннотация 
Мақалада Жамбыл облысы, Мерке ауданы, «Олжа» шаруашылығында өсірілетін 

қазақтың ақбас тұқымы мен жергілікті тұқымдарын азықтандыруы бойынша жүргізілген 
ғылыми-зерттеу жұмыстардың нəтижесі берілген.  
Түйін сөздер: ірі қара, тұқым, желі, ет, азық, іріктеу, етті тұқым, бұқа. 

Кіріспе 
Тұқымға қалдырылмаған таналар жедел өсіріліп  бордақылауға қойылады да етке 

тапсырылады. Оларды 3-4 ай,ал  ересек ірі қараны 2-3 ай бордақылау барысында ет түсімі 
өсіріліп ет сапасы жақсартылады. Бордақылаудағы ірі қара жоспарланған  тірі салмағы 
мен тəуліктік салмақ  қосуына сəйкес азықтандырылады /19-шы кесте/. Салмақ қосуында 
ауытқулар  болса, азықтандыру нормасынан əрбір 100 г салмақ қосымына  0,5 азық 
өлшемі    қосылып не алып тасталады. 

Мал бордақылау кешені құрамына бордақылау алаңдары, мал азығын сақтау алаңы, 
сүрлем мен пішендеме дайындау жəне сақтау орындары, мал қиын биотермиялық өңдеуге 
арналған орындар, кəріз суларын биологиялық тазалаудан өткізу ғимараты, мал сою 
пункті, ветеринарлық жəне өзгеде шаруашылық ғимараттар кіреді. Бұл құрылыстардың 
барлығы 42 га жер көлемінде орналасқан жəне толығымен темір бетон қабырғалармен 
қоршалып оқшауландырылған. Кешеннің құрылымдарындағы ғимараттардың 
шаруашылықтарына қажетті, мал суғаруға керек көлемдегі су орталықтандырылған 
құбырлар жүйесі арқылы беріледі. Бордақылау алаңдары жəне қоралар, американдық 
автоматтық толтыру жəне жылдың салқын маусымында суды жылыту жүйесі  бар арнайы 
су науаларымен жабдықталған.  

Зерттеулер нысаны мен əдістері 
Ғылыми-зерттеу нысаны ретінде Жамбыл облысы, Мерке ауданы, «Олжа» 

шаруашылығында қазақтың ақбас тұқымы мен жергілікті ірі қара тұқымдары алынды.  
Бұнда алға қойған мақсат - етті бағыттағы ірі қара тұқымдарын Мерке аймағында 

көбейту, отандық жергілікті малдың тұқымдарын көп өсіру болып табылады. Барлығына 
бірдей азық рационын құру арқылы өндірістегі шығын көлемін азайтып, табыс көлемін 
көбейтуге негізделген. 

Зертеу нəтижелері жəне оларды талдау 
Қазіргі кезде мал бордақылау алаңында ірі қара малы (бұқашықтар) бордақылануда 

тұр. Шаруашылықта ірі қараның 2 тұқымы өсіріледі: Қазақтың ақбас сиыры мен 
жергілікті тұқым малы. 
         Бордақылау кешеніндегі мал азығын сақтау алаңы жоңышқа, шөп орамдарын маялап 
жинауға арналған жəне трактор, шөп турауға арналған құрылғы механизмдердің 
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жұмысына ыңғайланып жасалынған. Ал сүрлем мен пішендеме дайындауға жəне сақтауға 
арналған бетон темірден жасалған биіктігі 2,5 м траншеялар 13-14 мың тонна сүрлем мен 
пішендеме дайындауға мүмкіндік береді. Бордақыдағы малдарды жеммен үздіксіз 
қамтамасыз ету үшін мал бордақылау алаңынан оқшау орналасқан, арнайы жабдықталған 
( француздық жабдық) құрама жем зауыты да іске қосылған.Тұқымға қалдырылмаған 
таналар жедел өсіріліп  бордақылауға қойылады да етке тапсырылады. Оларды 3-4 ай, 
ал  ересек ірі қараны 2-3 ай бордақылау барысында ет түсімі өсіріліп ет сапасы 
жақсартылады. Бордақылаудағы ірі қара жоспарланған  тірі салмағы мен тəуліктік 
салмақ  қосуына сəйкес азықтандырылады /1-ші кесте/. Салмақ қосуында ауытқу-
лар  болса, азықтандыру нормасынан əрбір 100 г салмақ қосымына  0,5 азық 
өлшемі    қосылып не алып тасталады. 
         Етке өсірілетін бұзаудың  əрбір 100 кг салмағына 1-ші айда килограмында 2,4 а.ө. 
бар 1,9 кг қүрғақ зат қажет болса, 2 айында 2,1 а.ө. шоғырланған 1,8 кг, 3-і  айда 1,4 а.ө. 
шоғырланған  2,3 кг,  4-і  айда 1,2 а.ө. шоғырланған 2,5 кг, 5-6 айларында 1,1 а.ө.  
         Бордақыланатын малдың  азығы мейлінше арзан болғаны жөн.  Осы мақсатпен 
техникалық өндіріс қалдықтары (жем, барда, мезга) кеңінен пайдаланылады. Бордақылау 
мерзімі уш кезеңге  болінеді: бастапқы кезеңде (алғашқы 20-25 күн) 
бордақылауға  қойылған мал негізгі азыққа үйретіліді;  келесі кезеңде (ортадағы 40-60 
күн) оған негізі  азық мүмкіндігінше  қош беріледі, соңғы  үшінші  кезеңде (аяққы 25-30 
күн) негізгі азық молшері; біршама азайтылады да, оның  орнына малдың төбетін 
арттырып, етінің сапасын  жақсартатын пішен  мен жем мөлшері кобейтіледі. Техникалық 
азық қаідықтары оте сулы (90%) келеді. Олардың  химиялық  құрамында құнарлы 
қоректік заттар тым аз, сондықтан бордақыланған  малдың еті су татып, дəмсіз болуына 
осылай жол бермейді. Етке тапсырылатын малды жазда жайып семіртеді. 
 

Кесте1 - тірілей салмағы 240 кг бұқашықтардың жаздық рационы 
Азық 
түрлері 

Салма- 
ғы, кг 

Азық-
тық 

өлшем 

Алмасу 
энергия-
сы, МДж 

Азық құрамы 
Проте
ин, г 

Қант,
г 

Са,г Р, г Каротин, 
г 

Пішен 
(жоңышқа) 

2,0 0,8 13,44 202 40 34 4,4 98 

Жүгері 
сүрлемі 

10,0 1,8 23 140 60 14 4 200 

Пішендеме 
(жоңышқа) 

3,0 0,96 12,5 99 48 32,7 3 120 

Жем 
қоспалары 

(арпа, бидай 
ұнтағы, 
күнжара 
т.б.) 

1,5 1,5 15,74 127,5 3 3 5,85 - 

Барлығы - 5,06 64,68 568,5 151 83,7 17,25 418 
Кезең 

бойынша 
                 910,8 

 

 
1 кг салмақ қосу үшін 910,8:(262-161)=9,01  азық өлшемі, ал 1 азық өлшеміне (568,5:5,06) 
112 г қорытылатын протеин жұмсалған. 

Бұл рационда  240 кг салмақтағы бұқашықтарға арналып құрылған. Рационда, жүгері 
сүрлемі, пішендеме (жоңышқа), арпа, бидай сабаны, құрама жем – осы қолда бар азық-
тардан құрылды.  
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Кесте 2 - Тірілей салмағы 300 кг бұқашықтардың рационы 

 
Азық 
түрлері 

Мөлшері 
кг 

Азықтық 
өлшем 

Алмасу 
энергия- 
сы, МДж 

Азық құрамы 
Про 

теин, г 
Қант г Са, г Р, г Каротин, 

г 
Жүгері 
сүрлемі 

13 2,6 25,9 182 78 18,2 5,2 260 

Пішендеме 
(жоңышқа) 

5 1,5 20,95 355 95 54,5 5 200 

арпа, би-
дай сабаны 

3 0,6 14,28 15 9 8,4 2,4 12 

Құрама 
жем 

1,5 1,5 15,75 127,5 3 3 5,85  

Барлығы - 6,2 76,88 679,5 185 84,1 18,45 472 
Кезең 

бойынша 
                  930 

 
 

1 кг салмақ алу үшін 930:(369-262)=8,69  азық өлшемі, ал 1 азық өлшемге (679,5:6,2) 
109,5 г қорытылатын протеин жұмсалған. 

Қорытынды  
Жамбыл облысы, Мерке ауданы, «Олжа» шаруашылығында қазақтың ақбас тұқымы 

мен жергілікті тұқым малдарын азықтандыруы бойынша жүргізген ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымыздың нəтижесі бойынша азықты үнемдеп, қолда бар азықпен тиімді 
азықтандыру көрсетілген.  
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[2] Заяс Ю.Ф. Качество мяса и мясапродуктов. – М.: Легкая и пищевая 
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различной породной принадлежности. Зоотехния. 2016.-.№2.- С. 21-23.  
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ОТКОРМ КРУПНОРОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВЕ «ОЛЖА» 
Аннотация 
В статье приводится результаты научно-исследовательской работы по изучению 

эффективного кормления, местной породы и  казахской белоголовой породы разводимых 
в хозяйстве «Олжа» Меркинского района Жамбылской области.  

Ключевые слова: крупнорогатый скот, порода, линии, мясо, корм, подбор, мясные 
породы, бычок. 
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Abstract 
The article presents the results of research work on the study of effective feeding, local 

breed and Kazakh white-headed breeds of the farmed "Olzha" Merkinsky district of Zhambyl 
region. 

Key words: cattle, lines, meat, food, selection, meat seed, bull. 
 
 

ƏОЖ:608.2:62 
Əлмұхaнoвa A.Б., Вeлямoв М.Т. 

Қaзaқ ұлттық aгрaрлық унивeрситeті 
 

БИOЛOГИЯЛЫҚ БEЛСEНДІ ҚOСЫЛЫСТAР ҚOСЫЛҒAН AРНAЙЫ НAН 
ТAЯҚШAЛAРЫНЫҢ ТEХНOЛOГИЯСЫН ДAЙЫНДAУ ЖƏНE СAПAЛЫҚ 

КӨРСEТКІШТEРІН ЗEРТТEУ 
 

Aңдaтпa 
Диaбeттің aлдын aлуғa aрнaлғaн нaн тaяқшaлaрының рeцeптін дaярлaуғa тaбиғи 

биoлoгиялық бeлсeнді қoсылыстaр нeгіздeлeді. Биoлoгиялық бeлсeнді қoсылыс рeтіндe 
жіңішкe диспeрсті көкөністі, жeміс-жидeкті ұнтaқтaр қoлдaнылды. Жіңішкe диспeрсті 
көкөніс жəнe жeміс ұнтaқтaрының, СO2-экстрaктылaрының тəттілeндіргіштeрдің нaн 
өнімдeрі сaпaсынa əсeрі зeрттeлді. Зeрттeу нəтижeсіндe ұн мaссaсынaн aлмa, жүзім, 
тoмпинaмбур, aсқaбaқ ұнтaқтaры 10%; кoрицa СO2-экстрaкті, мускaт жaңғaғы, лимoн 
0,05% жəнe шoкoлaд 0,2%, тəттілeндіргіш 0,12% құрaмды өнімдeр eң жoғaрғы 
көрсeткіштeрді көрсeтті. 

Кілт сөздeр: Қaнт диaбeті, биoлoгиялық бeлсeнді қoсылыстaр, диaбeткe aрнaлғaн 
нaн өнімдeрі, жіңішкe диспeрісті көкөністі, жeміс-жидeкті ұнтaқтaр, СO2-экстрaктaр, 
тəттілeндіргіштeр, сaпa көрсeткіштeрі. 

 Кіріспe 
Қaнт диaбeті əлeумeттік мəні бaр aуру бoлып тaбылaды. (ҚР дeнсaулық сaқтaу жəнe 

əлeумeттік дaму министрінің 2015 жылғы 21мaмырдaғы №367 бұйрығымeн бeкітілгeн). 
Хaлықaрaлық диaбeт фeдeрaциясының мəлімeті бoйыншa 2016 жылы дүниe жүзіндeгі қaнт 
диaбeтімeн aуырaтын aдaмдaр сaны 400 миллиoнғa жeткeн. Oның ішіндe 94% диaбeттің 2 
типімeн aуырaтын нaуқaстaр.  

2 типтeгі диaбeттің дaмуын дұрыс тaмaқтaну, диeтoтeрaпия, физикaлық бeлсeнділікті 
aрттыру aрқылы aлдын aлуғa бoлaды.       

Диeтoтeрaпия- фaрмoкoлoгиялық прeпaрaттaрғa дeгeн қaжeттілікті төмeндeтeтін, 
үнeмі нəтижeлі əсeр eтeтін əдіс. Қaнт диaбeтімeн aуырaтын нaуқaстaрдың көпшілігіндe 
тaғaм рaциoнындa құндылығы, жaнуaр мaйы жəнe хoлeстeрин құрaмды тaғaмдaрды 
жoғaры пaйдaлaну, тaғaм тaлшықтaрын, дəрумeндeр мeн микрoэлeмeнттeрдің 
жeтіспeушілігі көрінeді.      

Диeтaның энeргeтикaлық құнын, нəруыз, мaй, көмірсу, тaғaм тaлшықтaрының 
дəрумeндeр, мaкрo- жəнe микрoэлeмeнттeрдің қaтaң қaдaғaлaу қaнт диaбeтінің 2 типінe 
oңтaйлы бaлaнсты диeтa бoлып тaбылaды. 
         Нутрициoлoгия мəлімeті бoйыншa диeтoтeрaпиядa гликeмиялық индeксі тaғaмдaр 
қoлдaну ұсынылaды. Қaзіргі тaңдa eліміздe тaбиғи биoлoгиялық бeлсeнді зaттaр нeгізіндe 
жaсaлғaн диaбeттің aлдын aлуғa aрнaлғaн aрнaйы нaн өнімдeрін жaсaудaғы зeрттeулeр 
жeткіліксіз, жaсaлaтын өнімнің түрі тeк нaн мeн ғaнa шeктeлгeн. 
         2 типтeгі қaнт диaбeтімeн aуырaтын aдaмдaр үшін қaндaғы глюкoзaны əрқaшaн 
қaлыпты дeңгeйдe ұстaп oтыру мaңызды. Дұрыс тaмaқтaнбaғaн нeмeсe тaмaқтaнбaғaн 


