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honey for toxicity on white mice showed a slightly toxic result in the samples with the highest 
content of toxic elements. 
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ТҰҚЫМЫНЫҢ ТӨЛДЕГІШТІЛІК ҚАБІЛЕТІН ЖОҒАРЫЛАТУ 
 

Аңдатпа  
Бұл мақалада, Биотехнологияның лапароскопиялық ұрықтандыру əдісін пайдалану 

жолымен - Жамбыл oблыcы, Шy аданындағы «Pазахyн» ШҚ-да өсірілетін қазақтың 
құйрықты қой тұқымының аналықтарын Австралиядан импортталған автралиялық ақ қой 
тұқымының қошқарымен будандастыру барысындағы төлдегіштілік қабілеттерін зерттеу 
нəтижелері келтірілген. 

Кілт сөздер: аталық, аналық, төлдегіштілік, құйрықты қойлар, биотехнология, 
цервикальді, лапароскопиялық, жаңа алынған, қатырылған, ұрық, ұрықтандыру. 

Кіріспе  
Кейінгі деректерге қарағанда, елімізде бapлығы 272 млн. гектар құpлық жер болса, 

оның iшiндe 185 млн. гектары, яғни 83 %-ы жaйылымдық жерлерді aлып жaтыp. Ендеше 
оcы елімізде кездесетін түрлі тaбиғи жaйылымдapды eттi мaйлы, қылшық, ұяң, биязы, 
биязылay жүндi қой тұқымдapын жaюғa мүмкiншiлiк зоp. Тaбиғи жaйылымдap жыл 
мeзгiлiне жəнe aймaқтық epeкшeлiктepіне қарай aлмacтыpып отыpып қой малын жaюғa 
мүмкiншiлiк бap. Cонымeн қатар елеміздің тayлы aймaқтapындa да қой малы жайылымды 
жақсы пайдаланады. 

Генотипі аса құнды ауыл шаруашылығы малдарының санын өз төлінен өсіру 
биотехнологиясының заманауи əдістері, соның ішінде гаметалар мен эмбриондарды 
криоконсервациялау жəне қолдан ұрықтандыру (ҚҰ), аналық жасушаларды ин витро 
жағдайында өсіру жəне оны ұрықтандыру, шəуетті қатыру мен қайта еріту жəне эмбрион 
трансплантациялау, эмбриондардың жынысын анықтау, шəуетті жынысы бойынша іріктеу 
немесе секвирлеу тəсілдері қарқынды алға жылжуда.    

Қой шаруашылығында селекциялық-асылдандыру технологиясын тиімділігі де өз 
төлінен өсірудің жаңа биотехнологиялық əдістерін енгізуге байланысты болып отыр. 
Көпке мəлім болғандай қой малын цервикалды ұрықтандырудың төмен нəтижелері оның 
мұздатылған ұрығын кеңінен қолдануына бөгет болып отыр.   

Қазақтың құйрықты қой тұқымыны жергілікті шөл-жəне шөлейт, құмды аймақтың 
климаттық жағдайы мен жайылымдық жағдайына жақсы бейімделген, дегенмен де бұл 
қойлардың ет өнімділігі мен жүн өнімділігі салыстырмалы түрде өте жоғары емес екендігі 
көпке мəлім. Сондықтан да осы қой тұқымының ет өнімділігінің деңгейін жоғарылату 
үшін шет елдік ет бағытында өсірілетін қой тұқымының қошқарларын елімізге əкеліп 
олардың шəуеттерін «Биотехнологияның» лапароскопиялық тəсілі арқылы 
ұрықтандырудың жəне ұрпағының ет өнімділігін арттыруға мүмкіншілік зор. 

Жоғарыда келтірілген мəлметтерді ескере келе, бұл мəселені етті бағыттағы 
автралиялық ақ қой тұқымының аталық қошқарларын импорттап биотехнологияның 
заманауи əдісінің көмегімен жергілікті қазақтың құйрықты қойларын буандастыру 
нəтижесінде етті бағыттағы қой топтарын құру арқылы шешуге болатындығын атап 
айтқан жөн. 
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Материалдар мен əдістер  
Ғылыми-зерттеу жұмысы Жамбыл облысы, Шу аданындағы «Разахун» ШҚ-да 

жүргізілді. Ғылыми-зерттеу жұмысына осы шаруа қожалығында өсірілетін қазақтың 
құйрықты қой тұқымының аналықтары мен австралиялық ақ қой тұқымының аталық 
қошқарлары жəне олардан алынған будан төлдер алынды.  

Аталған шаруашылықта өсірілетін қазақтың құйрықты қой тұқымының ет 
өнімділігінің деңгейін жоғарылату мақсатында 2015 жылы «Қой шаруашылығы ҒЗИ» 
гранттық ғылыми зерттеу жобасының қаржысына өнімділігі жоғары 2 бас австралиялық 
ақ қой тұқымының аталық қошқарларын сатып əкелген болатын.   

Ғылыми-зерттеу жұмысы барысында осы əрбір «Австралиялық ақ» қой тұқымы 
аталық қошқарларының жаңа алынған жəне қатырылған шəуетімен қазақтың құйрықты 
қой тұқымының 150 бастан барлығы 300 бас аналықты лапароскопиялық тəсілмен 
ұрықтандырылды. Сондай-ақ, қазақтың құйрықты қой тұқымының аталық қошқарымен 
100 бас аналықтарды цервикальді тəсіл арқылы ұрықтандырылды.  

 
Кесте – 1. Ұрықтандыру схемасы 

Топқа бөлу Қошқардың 
тұқымы мен 

нөмірі  

Ұрықтың түрі Ұрықтан 
дыру тəсілі

Ұрықтанды
рылған қой 
тұқымы 

Ұрықтанды
рылған қой 
саны, бас 

Тəжірибелік топ 
 
І 

Австралиялық 
ақ  тұқымы 
№15А114 

жаңа алынған лапароско
пиялық 

 
ҚҚҚТ 

 
150 

 
ІІ 

Австралиялық 
ақ  тұқымы 
№15А141 

қатырылған лапароско
пиялық 

 
ҚҚҚТ 

 
150 

Бақылау тобы 

ІІІ ҚҚҚТ 
№ 0072756. 

жаңа алынған цервикаль
ді 

 
ҚҚҚТ 

 
100 

 
Алғашқы, «Австралиялық ақ» қой тұқымы аталық қошқарларымен ұрықтан-

дырылған аналықтардан алынған төлдерді тəжірибелік топқа жəне қазақтың құйрықты 
қой тұқымының аталық қошқарымен ұрықтандырылған аналықтардан алынған төлдерді 
бақылау тобына кіргіздік.  

Тəжірибелік мəліметтерді биометриялық өңдеу мен статистикалық талдау  
Н.А.Плохинский бойынша Microsoft Excel 2007 Analysis ToolPak бағдарламасының 
көмегімен жүзеге асырылды.  

Зерттеу нəтижелері жəне талдау   
«Разухан» ШҚ-да  лапароскопиялық əдіспен ұрықтандырылған тəжірибелік топтағы 

барлық саулықтың саны 300 бас, оның ішінде австралиялық ақ қой тұқымының №15А114  
қошқарының мұздатылған шəуетімен 150 бас жəне №15А141 қошқарының жаңа алынған 
шəуетімен 150 бас қазақтың құйрықты қой тұқымының аналықтары ұрықтандырылды. Ал 
қалған бақылау тобындағы 100 бас аналық осы қазақтың құйрықты қой тұқымының 
қошқарымен цервикальді тəсіл арқылы ұрықтандырылды (кесте 2). 

 
Кесте 2.  Тəжірибеге алынған аналықтарды лапароскопиялық жəне цервикальді 

ұрықтандыру нəтижелері 
Тəжірибеге 
алынған 
малдарды 
топқа бөлу 

Ұрыққа 
түскен 

қой саны, 
бас 

Нақты 
ұрықтанғаны 

Алын 
ған 
қозы 

оның ішінде Аналықтардың 
төлдегішті 
лігі, % 

n % еркек ұрғашы 
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Тəжірибелік топ 

І 
150 149 99,3 155 75 80 103,3 

ІІ 
150 72 48,0 73 38 35 101,4 

Бақылау тобы 

ІІІ 
100 95 95 92 49 46 92,0 

Барлығы 
400 316 80,7 320 159 161 98,9 

 
Жоғарыда кедлтірілген 2 кестедегі сандық мəліметтерге анықтама беретін болсақ, І 

топтағы тəжірибеге алынған аналықтарды автралиялық ақ қой тұқымының қошқарының 
жаңа алынған ұрығымен лапароскопиялық тəсілмен ұрықтандыру нəтижесінде нақты 
ұрықтанғаны (149 бас) ІІ топтағы осындай тəсіл арқылы қатырылған ұрықпен 
ұрықтандырылған саулықтардың осындай (72 бас) көрсеткіштерінен 77 басқа немесе 51,3 
% жоғары екендігін көруге болады. Ал ІІІ топтағы саулықтарды цервикальді тəсілмен 
ұрықтандыру нəтижесіндегі нақты ұрықтанғандарынан 4,3% басым болды. Бұл дегеніміз, 
тəжірибеге алынған саулықтарды цервикальді тəсіл арқылы ұрықтандырғанға қарағанда 
лапароскопиялық тəсілмен ұрықтандыру нəтижелі болады деген сөз.  

Ғылыми-эксперименталды жұмыстағы 100 бас төлдеген аналық қойлардың олардан 
алынған қозыларға пайыздық ара-қатынастарына топ аралық ерекшеліктеріне анықтама 
беретін болсақ, тəжірибелік топтағы австралиялық ақ қошқарлардың жаңа алынған жəне 
қатырылған ұрықтарымен лапароскопиялық тəсілмен ұрықтандырылған саулықтардың 
төлдегіштілігі 103,3 жəне 101,4 % құрап отыр. Ал бақылау тобындағы қазақтың құйрықты 
қой тұқымының қошқарымен цервикальді тəсіл арқылы ұрықтандырылған саулықтардың 
орташа төлдегіштілігі 98,6 % болды. Ендеше тəжірибелік топтағы аналықтардың 
төлдегіштілігі бақылау тобының аналықтарының төлдегіштілігінен 11,3 жəне 8,6 % -ға 
басымдылық көрсетуде. Аналықтардың төлшеңділігі - алынған қозылардың төлдеген 
саулықтарға пайыздық көрсеткіші. Бұл көрсеткіш əр топтағы егіз, үшем туатын  
аналықтардың шамасын көрсетеді.  

Бірінші топтағы саулықтардан алынған барлық қозы саны 155, оның ішінде еркегі 
75, ұрғашысы 80 бас, ал екінші  топтағы бұл көрсеткіштер тиісінше 73, 38 жəне 35 бас. 
Сондайақ үшінші топтағы саулықтарды қолдан ұрықтандыру нəтижесінде алынған барлық 
қозылардың саны 92 бас, оның ішінде еркектер – 49, ұрғашылар – 46 бас құрады.  

Аналықтарды лапароскопиялық ұрықтандыру нəтижелілігі мен тиімділігіне көптеген 
факторлар əсер етеді. Осы факторлардың бірі – ұрықтандырылатын аналықтың жасы.  

Жоғарыда аталған мəліметтерді ескере келе біз, 6-шы кестеде тəжірибеге алынған 
аналықтарды автралиялық ақ қой тұқымының жаңа алынған шəуетімен лапароскопиялық 
ұрықтандырудан кейінгі ұрықтанушылық қабілеті мен төлшеңділік деңгейіне саулық 
жасының əсерін зерттедік.  

 
Кесте 3. Жаңа алынған ұрықпен  лапароскопиялық ұрықтандыру барысындағы 

саулықтардың төлдегіштілігіне олардың жасының əсері   
Саулықтың 

жасы 
Ұрықтан-
дырылған 
қойлар 

туғаны Алынған 
қозы 

Төлдегіштілігі, 
% n % 

1,5-2 18 16 89 16 100 
2,5-3,5 71 71 100 83 117 
4-5,5 61 61 100 76 124 

барлығы: 150 147 96,3 65 113 
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Қой малының жасы ұлғайған сайын аналықтардың төлдегіштілігі 

жоғарылайтындығы ал қартайған сайын керісінше төмендейтіндігі көпке мілім. 
Сондықтанда 100 бас төлдеген аналық қойлардың олардан алынған қозыларға пайыздық 
ара-қатынастарына жасына байланысты анықтама беретін болсақ, біздің зерттеу 
нəтижелерімізге қарағанда туған 1,5-2 жастағы аналықтардың орташа төлдегіштілігі 100 
% болса, 2,5-3,5 жастаға туған саулықтардың төлдегіштілігі 117 %, ал 4-5,5 жастағы туған 
саулықтардың төлдегіштілігі 124 % құрап отыр. Бұл дегеніміз –ұрыққа түскен  
саулықтардың төлдегіштілік деңгейі мен олардың жасының арасында корреляциялық 
байланыс бар деген сөз. 

Қорытынды  
Тəжірибеге алынған аналық малдарды «Биотехнология» ғылымының 

лапапроскопиялық тəсілі жолымен жаңа алынған аталық қошқарлардың ұрығымен 
ұрықтандыру арқылы олардың ұрықтанушылық деңгейін жоғарылатуға болатындығы 
анықталды. Сондай-ақ, осы лапароскопиялық тəсіл арқылы ұрықтандыру барысында 
аналық малдардың төлдегіштілік қабілетіне олардың жасының əсері зор болатындығы 
анықталды. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОВИТОСТИ МАТОК КАЗАХСКОЙ КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ 

ОВЕЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

Аннотация  
В данной статье изучены результаты пoлyчeниe пoмecнoгo пoтoмcтва пepвoгo 

пoкoлeния oт cкpeщивания баpанoв авcтpалийcкoй бeлoй пopoды c казахскими 
кypдючными oвцeматками c иcпoльзoваниeм биoтeхнoлoгичecких мeтoдoв 
вocпpoизвoдcтва животных, таких как кpиoкoнcepвация cпepмы и лапаpocкoпичecкoe 
oceмeнeниe и изyчeниe плодовитости маток в зависимости от их возраста разводимых в 
ПХ «Разахун» Шуского района Жабылской области. 

Ключевая слова: самец, самка, плодовитость, курдючные овцы, биотехнология, 
цервикальный, лапароскопический, свежеполученный, замороженный, спермы, 
осеменения. 
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INCREASE FERTILITY RATE OF SHEEP KAZAKH BREEDS OF SHEEP USING 

METHODS OF BIOTECHNOLOGY 
 

Annotation  
In this article, the results of obtaining hybrid progeny of the first generation from crosses of 

sheep Australian white breed of Kazakh fat-tailed ewes with the use of biotechnological methods 
of animal reproduction, such as sperm cryopreservation and laparoscopic artificial insemination 
and the study of fertility of ewes depending on their age bred in farm "Razahun" Shu district 
Zhambyl region. 

Keywords: male, female fertility, fat sheep, biotechnology, cervical, laparoscopic, fresh 
received, frozen, sperm, insemination. 
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PATHOLOGICAL CHANGES IN THE INTERNAL ORGANS WITH URINE ACID 
DIATHESIS IN ABYSSINIAN HORNED CROWS IN CONDITIONS  

OF THE ALMATY ZOO 

Abstract  
The paper presents the result of the study of pathomorphological changes of organs and 

tissues in urine acid diathesisin abyssinian horned crows. Anatomic examination of diseased and 
dead crows revealed urine acid diathesis as the main source of the problem complicated by deep 
disturbances of vitamin and mineral metabolism. 

Keywords: Abyssinian horned crows, urine acid diathesis, liver dystrophy, 
pathomorphology. 

Introduction 
Unnatural habitat, stress from unusual surroundings, limited territorial space, non-

traditional feeding predispose are the main causes of the emergence and development of non-
contagious pathology. In this connection, the study of the pathoanatomical picture of urine acid 
diathesis in Abyssinian horned crows in the conditions of the Almaty’s zoo was of undoubted 
interest. In studying the problems of preservation of Abyssinian horned crows in the Almaty 
Zoo, it is established that uracid diathesis is one of the causes of morbidity and mortality in the 
period of development [1, 2]. 

Urine diathesis is characterized by an increase in the formation and accumulation of uric 
acid and  salts in the blood (hyperureukemia), followed by the deposition of crystals of uric acid 
and  amorphous sodium urate into various tissues and orgens. Birds of all kinds and ages, 
including embryos, are sick. Diathesis may be the main cause of bird mortality (30-40% of the 
total number of the dead) [3, 4]. 

The appearance of this disease in birds in conditions of cellular maintenance, including 
wildlife in the zoo, what associated with abundant and prolonged protein nutrition with animal 
products (meat, fish, meat-and-bone meal and fishmeal) and vegetable (concentrated feed) 
origin, especially when there is a shortage green and other vitamin feeds[1, 2, 3, 4]. 

As far as we know, this disease has not been described, and we consider it necessary to 
share information about it from literary sources and our own foresight experience. 


