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ТҰҚЫМДЫ КӨШЕТСІЗ ӘДІСПЕН ӨҢДІРІП, НАНОЭЛЕКТРОМАГНИТТІК  ТЕХНОЛОГИЯНЫ 

ҚОЛДАНУЫ. 

 

а/ш.ғ.к.қауымдастырылған  профессор м.а.  Медеуова Ғ.Ж.,                          

х.ғ.к. қауымдастырылған  профессор м.а. Мырзахметова Н.М 

а/ш.ғ.к.қауымдастырылған  профессор м.а.  Иманова Э.М 

 

Түйіндеме: "'Қызылша"' (лат. Béta)– Амаранттар туысына жататын біржылдық, 

екіжылдық немесе көпжылдық өсімдік ретінде қарастырылған. Қызылшаның ең танымал 

түрлері: кәдімгі қызылша, қант қызылшасы және мал азық қызылшасы. Антарктидадан 

басқа барлық құрлықтарда кездеседі. Қызылшаның барлық мәдени түрі шығыс 

Үндістанда өсетін табиғи қызылша түрінен алынған. Қызылшаның тағам ретінде ең алғаш 

Жерорта теңізі маңындағы елдерде қолданылғандығы белгілі болды. Бірақ ежелгі 

заманда тағамға қызылшаның жапырағы ғана пайдаланылып келген, ал қазір тамыры 

дәрілік мақсатта қолданылады. Ежелгі гректер Аполлон құдайының құрметіне қызылшаны 

сыйлаған. Мал азығы қызылшасын XVI ғасырда Германияда шығара бастаған. Оның толық 

сапалы түрі XVI-XVII ғасырларда алынса, XVIII ғасырда қызылшаның түрі бүкіл Еуропаға тез 

тарады. Басқа қызылшалардан түрі жағынан айырмашылығы аз болғанымен, оның 

тамыры жақсы жетілген. Селекционерлердің 1747 жылы бастаған жұмысының 

нәтижесінде қант қызылшасы пайда болды. Сол кездегі қамыстан алынатын қанттың 

қызылша құрамында да бар екендігі анықталған. Ол кезде қызылша құрамынан 1,3 % қант 

алынса, қазіргі уақытта бұл көрсеткіш 20 % дан асады. Бүгінгі күні қант қызылшасы қант 

шығару бойынша қант қамысынан кейінгі 2-орынды иеленіп отыр. XIX-XX ғасырларда 

қызылша Антарктидадан басқа барлық жерлерге таралды. 

 Мақалада  қызылша (Beta vulgarіs) — қызылша туысына жататын екі жылдық 

бағалы техникалық дақылдардың бірі,сондықтан. бірінші жылы оның қоректік заттары 

бар тамыры мен жапырақ шоғы өседі.  Сонымен қатар. 1991 жылдан Қазақстанда  

қызылшаның бір тұқымды жаңа сорттары аудандастырылып, себілген онда.  қызылшаның 

бір танапта ұзақ жылдар бойы ауыстырмай сепкенде, оның зиянкес жұмыр құрты мен 

тамыр биті көбейгендігі, одан  қызылшаның түрлі аурулар мен зиянкестерден қорғауда, 

оның өнімділігін арттыру үшін, тұқымды көшетсіз әдіспен өндіру мен 

ноноэлектромагниттік технологияны көтеруде ауыспалы егістің маңызы зор.Сондықтан 
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мал азықтық  қызылшасының (Beta vulgarіs z. v. crassa) құрамында көмірсулар, 

витаминдер, тұздар, азотсыз экстракты заттар бар. Сондықтан ол жоғары сапалы және 

жұғымды мал азықтық дақыл.  Қызылша тұқымы көшетсіз өсірген кезде дұрыс шешілетіні 

туралы айтылған. 

     Кілт сөздер: Амаранттар, гректер, Аполлон, селекционер, жұмыр құрт, 

электрофизикалық,сорттар, ноноэлектромагниттік технология, көмірсулар,витаминдер, 

тұздар, азотсыз экстракт, фабрикалық, практика, тамыржемістер, элементтер ,            

,ксеромофортық агротехника,комплекс ,масса, репродукция, агробиология, инновация, 

сапропель, экстракт, органика, нано, металл,  макро, электромагнит, вариант,  гектар, 

центнер, бактериалдық деструкцилау, биомагниттік кибернетика, институт, зертхана. 

Қазіргі заманғы фабрикалық қызылша дакылын өсіруде  дара дәнекті және 

біркелкі тұқым  өнгіштігі  90 пайыз  болуын қажет етеді. Біздің еліміздің көп жылдық 

практикасы мен шетелдік тәжірбиелердің көрсеткеніндей, бұл проблема, ең алдымен, 

суармалы аймақтарында тұқымды көшетсіз өсірген кезде дұрыс шешіледі. Тұқымды 

көшетсіз тәсілмен өсірудің мәні мынада. Жаздыкүні тұқым үшін егілген қант 

қызылшасы күзде қазылып алынбай, сол күйінде қалдырады. Қыстап шыққан 

тамыржемістері көктемде қайта өніп шығады да, гүл сыйдамының арасында 

қалыптасып, жеміс салады. 

Өсіп-өну кезеңінің ерте басталатынына байланысты көшетсіз егілген тұқым 

топырақтың күзгі-қысқы ылғал қорымен қоректік элементтерін барынша пайдаланады. 

Сондықтан да көшетті  егуге қарағанда оларда өсімдіктердің өнімділігін арттыру үшін 

мүмкіндік едәуір мол болады. 

Тұқымды көшетсіз өсіру әдісінде көшетті  әдісіне қарағанда жұмсалатын шығын 

аз, оларды өзіндік құны 2-3 есе арзан болады. Өйткені көктемде қызылшаны сирету, 

жинау, шоқалау, тамыржемістерін сақтау, көктемгі шоқаланудан оларды іріктеп алу, 

қайта іріктеу және отырғызу жұмыстары жүргізілмейді . 

Қант қызылшасы тұқымын көшетсіз әдіспен қысы жылы болатын аймақтарда, 

сондай-ақ қыс түспей тұрып, ксеромофортық құрылымды тамыржемістердің белгілі бір 

мүшелерін алуға бағытталған барлық агротехникалық шаралар комплексін жүргізген 

кезде табысты өсіруге болады. 
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Қазақстанның интенсивті суармалы егіншілігінің және қызылша егілетін оңтүстік 

аймақтарының климат жағдайлары қант қызылшасының сапалы тұқымын көшетсіз егіп, 

мол өнім алуға қолайлы-ақ . 

Бірақ бұл тәсілді өндіріске ендірудегі негізгі кедергі қант қызылшасының қайта 

қыстап шығу мүмкіндігінің жетіспеушілігі және сонымен қатар тамыр жемісі массасының 

артық мөлшерде болуынан болып отыр. Қазіргі кезде аталған дақылдың танаптағы 

сиректілігі мен тұқым өнімінің төменгі дәрежесі байқалады. Сондықтан біздің алдымызға 

қойған мақсатымыз қант қызылшасының тұқымын жылдар бойы көшетсіз әдіспен өсіру 

тәсілінде көп жылдық репродукция барысында қант қызылшасының тұқымын көбейту 

тиімділігін жоғарлату. Осыған байланысты қант қызылшасының ғылыми зерттеудегі өзекті 

мәселесі оның тұқымын көп жылдық технология бойынша көбейтуді шешу жолдарының 

бірі оның ортаға бейімділігін арттырып агробиология ерекшелігін зерттеу, ол үшін 

төменде келтірілген инновациялык шараларды іске асыру қажет. 

1. Өсімдіктер мен тұқымға электромагниттік әсер. 

2. Сапропель (теңіз түбінен алынып өңделген органикалық заттар) экстрактысының 

органикалық сарқынын қолдану.  

3. Сарқындылардағы металлдар нанобөлшектерінің белсенділігі. 

Ұсынылып отырған тұқымды өңдеудің жаңа технологиясы  қызылша өркенінің 

біркелкі өсіп-өнуіне ықпал жасап, өсімдіктің қысқа төзімділігін әдеттегі өңделмеген 

тұқымға қарағанда едәуір арттырды . 

  Зерттеу барысы тұқымды себу алдында электрофизикалық әдіспен өңдеу және 

өңдемей себуде топырақтың сулық режимі  екі вариантта да біршамада болғандығын 

көрсетті  

 (1 кесте) . 
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1 кесте. Қызылшаның «себу-көктеу» кезеңіндегі ылғалдың қоры мен топырақтың 

ылғалдылығы (2013-2016 жылдар). 

№ 

р/с 

Анықта

у  мерзімі 

Топырақ 

қабаты, см 

Топырақтың ылғалдылығы, % 

Бақылау 

варианты 

Электрофизикалд

ық өңдеу 

1 20 

тамыз 

15 20,2 20,4 

2  30 21,9 21,9 

3  45 22,03 22,05 

4 Орташа 0-45 21,34 21,45 

 

  1 кестедегі деректерден көрініп тұрғандай, тәжірибе жүргізілген жылдары орташа 

алғанда себу кезінде топырақтың ылғалдылығы бақылау вариантында 15 см тереңдікте – 

20,2 %, 30 см – 21,9; 45 см – 22,03 және электрофизикалық өңдеу кезінде тиісінше 20,4; 

21,09 және 22,205 % болды. Осындай байланыстылық топырақтың ылғалдылығы мөлшері 

бойынша да байқалды  

(2  кесте).  
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2 кесте. 0-45 см топырақ қабатындағы «себу-көктеу» кезеңіндегі ылғалдылық 

мөлшері (2013 -2016 жылдар). 

 

№ 

р/

с 

Топырақ 

қабаты, см 

Бақылау варианты Электрофизикалық өңдеу 

Анықтау мерзімдері 

20 

тамыз 

1 

қыркүйек 

10 

қыркүйек 

20 

тамыз 

1 

қыркүйек 

10 

қыркүйек 

1 15 19,2 18,4

0 

17,1

0 

20,4 19,3 18,8 

2 30 20,4

5 

17,0

6 

15,1

2 

21,5 19,7 18,3 

3 45 21,0

5 

19,0 14,7 22,2 20,4 19,0

4 

4 0-45 20,2 18,1

5 

15,6 21,4 19,8 18,7 

   

   Сонымен бірге қөшетсіз қызылша тұқымының шығымыдылығы бойынша 

нақты заңдылықтың, атап айтқанда: тұқымды электрофизикалық әдіспен өңдеп себуде 

тұқымның шығымдылығы кәдімгі себудегіге қарағанда жоғарылығының байқалғанын 

да атап өткен жөн (3 кесте).  

Тұқымды электрофизикалық әдіспен өңдеп  себу кезінде оның егістік өнгіштік 

қасиетінің жоғары болуы (79%)  оны биологиялық деструкция тәсілмен алынған 

наноматериалдардың  тірі клеткамен жақсы биобірлестікте, болуында. Соның 

нәтижесінде көктей бастаған тұқымның қарқыны өте жоғары болып, ауруға төзімділігін 

артырды.Осыған орай тұқымды элекрофизикалық әдіспен өңдеу және өңдемей 

себудің кездерінде 
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3 кесте. Электрофизикалық әдіс және өсімдіктердің зиянкестері  мен егістік 

өңгіштігі (2013 -2016жылдар). 

 

Тәжірибенің 

нұсқасы 

Өнгіштік,  % Өсімдіктердің жәндіктерден 

зиян шегуі 

Зертханал

ық 

Егістік 1 2 3 

Бақылау 

 

81 58 2,5 52 1,4 

Электрофизика

лық өңдеу 

89 79 1,6 31 0,4

5 

 

 Ескертулер:    1– зиян шегудің орташа баллы 

       2 – бүлінген өсімдіктер  % 

       3 – бүліну коэффиценті 

Өскіндердің   пайда болу қарқыны әртүрлі болады. Мәселен, тұқымды өңдемей 

себу кезінде бірен-саран өскіндер жетінші күн дегенде бой көрсете бастаса, 

элекрофизикалық өңдеудің арқасында бесінші күні пайда болды. Ал өскіндердің жаппай 

пайда болуы тиісінше 11-ші және 9-шы күндері тіркеліп, «Себу-көктеу» кезеңінің ұзақтығы 

тұқымды өңдемей сепкенде  14, ал элекрофизикалық өңдеуде 10 күн  құрады.   

Біздің зерттеулердің міндеттерінің  қатарына бороздалық әдіспен  себер алдында  

тұқымды электрофизикалық тәсілмен өңдеу  қызылшаның қыс алдындағы  жиілігіне әсері,  

тұқымды өңдеудің түрлі тәсілдерімен салыстырғанда суармалы  Жаркент  жағдайында  

қаншалықты тиімді екендігін анықтау болды. Тұқымды өңдеу тәсілдерінің қыс алдындағы 

көшетсіз тұқымдықтардың сақталуы мен көшеттердің жиілік мөлшеріне әсерін зерттеу 

бойынша жүргізілген тәжірибелер  мынаны көрсетті [1-3]. 

Қызылша өскінінің жиілігі толық өскіндер кезеңінен бастап  тұқымды жинау 

кезеңіне дейін 1 қума метрдегі өсімдіктер саны әр түрлі болатынын көрсетті (4 кесте, 1 

сурет). Мәселен, тұқымды өңдемей  себу кезінде ол орта есеппен тәжірибе жүргізген 

жылдары  1 гектарға  242-ні құраса, электрофизикалық тәсілмен өңдегенде 550 дана 

болды. Бұл бірінші кезекте  өңделген тұқымның  егістік өнгіштігінің  ерекшеліктеріне 

байланысты екендігін  атап өткенбіз. 
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4 кесте. Тұқымды өңдеу тәсілдері  және өсімдіктің қыста сақталуы мен 

көшеттердің жиілігі (2013-2016 жылдар). 

 

№ 

р/с 

Тәжірибе 

варианттары 

Кезеңдер бойынша көшеттердің  қалыңдығы 

гектарына мың данадан 

Қысқы 

кезеңдегі 

сақталуы, % 

Толық өскіндер Қыстату 

алдында 

Қыстату- 

дан соң 

Жинау 

алдында 

 

1 Бақылау 

 

11/242 9/198 6/132 4/88 66,6 

2 Электро 

физикалық 

тәсілмен 

өңдеу 

 

25/550 

 

21/462 

 

17/374 

 

10/220 

 

80,9 

       

Ескерту:  бөлім – 1 қума метрдегі өскіндер жиілігі, дана. 

        бөлінгіш –     көшеттердің жиілігі, мың дана/га. 
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Сурет-1. ЭФМӨ және көшеттер жиілігі 

 

 Өсіп-өнудің күзгі кезеңінде бақылау вариантында  өсімдіктердің  опат болуы 18,1 

% құраса, электрофизикалық тәсілмен  өңдеуде  – 16  % болды. Нақтырақ айтқанда, 

тұқымды электрофизикалық тәсілмен өңдеу өсімдіктің жиілігінің  аз сиреуіне әкеліп 

соқты.Ал бақылау вариантындағы өсімдік санының аз болуы   бұл тәжірибеде  

өсімдіктердің әлсіз болып түрлі зиянкестер мен ауруларға шалдығуымен   түсіндіруге 

болады.   

Мәселен, тәжірибе жүргізілген жылдар ішінде  өсімдіктің   тұқым өнімділігі 

гектарынан 15,0- 18,3  центнерді құраса, бақылау вариантында  гектарынан 11,5-15,0 

центнерден ғана өнім алынды  (-2,0  центнер) . 

Зерттелген өңдеу тәсілдері тұқым сапасына ешқандай әсерін тигізген жоқ. 

Олардың  өнгіштігі мен  1000 тұқымның салмағы, топтық құрамында айта қаларлықтай 

алшақтық болмады. Сонымен катар, көшетсіз  тұқымды себер алдында   құрамында 

металдардың нано және макро бөлшектері бар HUMIN PLUS стимуляторымен және 
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электромагниттік өріспен  өңдеу  көшетсіз қызылша  тұқымының жазғы    мен  күзгі 

кезеңдегі өскіндерінің өсу және қоректік затардың ,  қанттың жиналуын   толығымен  

жақсартты.  

 Қорыта айтканда, жүргізілген тәжірибелер себер алдында қызылша тұқымдардың  

қорытпалы бактериалдық деструкцилау арқылы алынған (темір, мырыш. мыс) металдар 

ерітіндісімен және сапропель сығындысы ерітіндісімен өңдеу олардың егістік өнгіштігі 

мен көктеуін барынша жақсартатын әсері барлығын көрсетті. Яғни, Неміс-орыс 

биомагниттік кибернетика және нанотехнология  институтының  зертханалық  

тәжірибелері, өндірістік жағдайда «Қамкорлық» ЖШС дәлелелін тапты. 
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ТҰЗДЫҢ ӨСІМДІКТЕРДІҢ ӨСУІНЕ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ 

 

Медеуова Ғ.Ж. а/ш.ғ.к.қауымдастырылған профессор м.а.   

 Қалиева А. Phd доктор   

Жайлыбай К.Н. б.ғ.д., профессор,    

 

Түйіндеме: Дүние жүзіне ең көп тараған мәдени дакылдың бірі күріш дақылы. 

Күріш — өте құнды дақыл болып дүние жүзінің 110-ға жуық елінде 150 млн. га жерге 

егіліп, оның 90%-ы Азияда, 4%-ы Америкада, 2%-ы, Африкада, 4%-ы басқа кұрлықтарда 

өсіріледі.  

Күріш (лат. Oryza) – астық тұқымдасына жататын бір немесе көп жылдық 

өсімдік. Күріш қолдан б.з.б. 2000 – 3000 жылдары егіле бастаған. Ал Орта Азияда 

ертеде Күріш өсірілгендігі жөнінде алғашқы жазба деректер Страбон, Геродот 

еңбектерінде бар. 

Б.з.б. 1 ғасырда қалыптасқан Қытайдан басталатын атақты «Жібек жолы» 

Қазақстандағы Сырдарияның жағасындағы ірі мәдениет және сауда орталығы – 

Отырар қаласына келіп тірелетін. Ол кезде Отырар қаласы маңындағы халық 

егіншілікпен, мал шаруашылығымен айналысқаны белгілі. Бұл деректер Күріштің Сыр 

бойына өте ертеде келгеніне дәлел бола алады. Қазақстанда аса маңызды азық-

түліктік дақыл – екпе Күріш (satіva) – Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Алматы 

облыстарындағы Сырдария, Іле және Қаратал өзендерінің аңғарында егіледі.Күріш егіс 

көлемі жөнінен бидайдан кейін екінші, ал өнімділігі бойынша бірінші орын алады. 

Кебегі мал азығына пайдаланылса, ақұсағынан спирт, крахмал алынып, парфюмерияда 

қолданылады. Сабанынан жоғары сортты қағаз, картон, жіп, қап, қалпақ, төсеніштер 

мен тағы басқа да тұрмысқа қажетті заттар жасалынады. Сонымен қатар тұзданып, 

батпақтанған жерлерді жақсартып, ауыл шаруашылық пайдаланымға енгізуде күріштің 

агромелиоратиптік маңызы зор. 

Қазақстанда күріш Қызылорда, Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарында 

өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдары 130 мың га көлемге дейін егіліп, одан 519 мың 

тоннаға дейін жалпы өнім алынды. Барлық күріш өсірілетін аймақтарда оның, өнімін 

айтарлықтай төмендететін күріш зиянкестері, аурулары және арамшөптер болып 

табылады. Әлемдік деңгейде күріш өнімі зиянкестерден 14%-ға төмендесе, Қызылорда 
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облысында зиянкестер мен аурулардың  әсерінен бұл көрсеткіш 1970-1985жылдары, 8- 

10%-га, ал соңғы жылдары 16-18%-ға дейін көбейді. Қазақстан Республикасының 

Қызылорда облысы күріш өсірілетін ең перспективалы аймаққа жатады. Бұл аймақта 

күріш егуге жарамды жер ресурстары, қолайлы  климат жағдайы, кажетті су қоры 

жеткілікті болғандықтан 2006 жылы егіс көлемі 70 мың гектардан артты. Алайда күріш 

ауыспалы егістігіндегі күріш, бидай, жоңышқа, т.б. дақылдардың өнімі зиянкестер мен 

аурулар және арамшөптердің әсерінен төмендеуде. Бұл мақалада  тұздың  

өсімдіктердің  өсуіне тигізетін әсері мен биологиялық ерекшеліктері көрсетілген. 

Кілт сөздер: спирт, крахмал, парфюмерия, сорт, картон, агромелиоратип,тонна, 

перспектив, гектар, биомасса, галофиттер, галикофит, анатомия, концентрация, вакул, 

клетка, иондар, экзодерма,мезодерма, вегитатив, микроскоп,диаметр, цилиндр, 

ксилема, плазма, мезофил хлоропласт, ассимилия,фотосинтез, субстрат, 

коррекция,профессия, энергетика,органика, карбон, инондар, гомеостаз, токсиндер 

,биополимер,стратегия. 

Тұз көп жинақталған жерлерде өсуге бейімделген өсімдіктерді галофиттер (гр. 

“galos”-тұз, “phyton”-өсімдік) деп атайды. Бұл әр түрлі тұзды теңіз, өзендедің жағасында, 

әсірісе далалы және шөлді аймақтардың өте тұзды топырақтарында өсетін тұзға төзімді 

өсімдіктер. Олар тұзды емес топырақтар мен өсетін галикофиттерден анатомиялық 

ерекщеліктерімен және зат алмасу ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Галиофиттер 

шамадан тыс тұз концентрациясынан негізгі үш тәсіл арқылы қорғалады: 1) осмостық 

қысымның көтерілуіне тұздардың сіңірілуі және вакул сұйықтығының концентрациясы 

әсер етеді; 2) клеткаларға сіңген тұздарды сумен қосып арнайы тұз бездері арқылы 

шығару немесе түскен жапырақтармен бірге артық тұздарды шығару; 3) тамыр 

клеткаларымен тұзды аз сіңіруімен. 

Бұл әртүрлі өсімдік органдарының тұзға төзімділік мөлшерін анықтайды. 

Тұздардың жоғары концентрациясының қарсы әсері ең алдымен өсімдік тамыр 

жүйелерінде байқалады. Сонымен бірге тамырдың ішкі клеткалары бұзылады, яғни тұз 

ертіндісімен әрекетесетін клеткалар.Тамыр жүйелерінің ерекше қарашіріктік терең 

тұздануы олардың жер бетіне таралуына байланысты. Ортадғы NaCl 

концентрациясының күрт көтерілуі тамыр жүйесіне иондардың өтуін бірден 

жоғарлатады. Өсімдік тамырлар тұз өте көп жинақталғанда тургорын жоғарлатады, 

өледі және ылғалданып күңгірт түске ие болады. Мәдени өсімдіктердің тұзды 
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топырақта өсуінің әсерінен вегитативті органдарының микроскопиялық құрлысы анық  

өзгереді. Чухолебов пен Беловолов жүргізген зерттеулер тұзды топрақта өскен жүгері 

тамырының диаметірі 1,2 есе азаятындығын көрсетті. Тәжірибелік өсімдік тамырымен  

салыстрғанда экзодерма және мезодерма клеткаларының біріншілік қабаты ұқсас 

клеткалы болады. Соған қарамастан біріншілік қабаттың клеткаларының саны өзгереді, 

ал диаметірінің  кішіреюі ұсақ клеткалыққа байланысты. Орталық цилиндрінің құрамы 

айқын өзгерістерге ұшырайды. Диаметрінің өзгеруіне негізделген, ксилема 

сәулелерінің саны азаяды. Құрғақшылықта  өсірілген  тәжірибелік өсімдіктердің сору 

аймақтарында түктер санының екі есе көбеюі байқалды. Топырақтың тұздану  факторы   

жапырақтың плазмасын 1,4 есе кішірейтеді. Өсімдік мезофилінің клеткаларын сырттан 

қарағанда, онда хлоропластардың санының көбейетіндігін көруге болады, сонымен 

бірге моторлы клетканың үлкен көлемі белгіленді, олар жапырақ құрлысын 

ксерофиттілік жаққа ауыстырады. Клетканың көлемі 2,3 есе кішірейеді.Өсімдіктердің 

клеткалар орналасқан аймағында, яғни тұзды стрестен кейін, фотосинтез процесі 

төмендейді.Тұздану устьица аппаратының бұзылуына алып келеді. Устьицалардың 

көлемі кішірейеді, ал олардың бірлік көлемдегі саны артады. Келтірілген материалдар 

тұздың әсерінен жүгерінің тамыр жүйесінде су режимі бұзылып, ассимилияциялық 

беттің ксерофиттік жаққа өзгеруін және фотосинтездің қарқындылығы төмендейтіндігін 

көрсетеді. Тұздалу жағдайында субстраттық тұздалуы қаншалықты жоғары болса, 

өсімдіктердің өсімінің соншалықты төмен болатындығы ғылыми әдебиеттерде көптеп 

айтылып жүрген факт . Бұл тұздалу жағдайында өсу процесінің барлық параметрлері – 

өсімдіктің биіктігі, бөлек мүшелерінің өлшемі, олардың салмағы және т.б.  

өлшемдерінің түсімінің анық көрінісі. Сонымен қатар Т.В. Удевенко  мен оның 

әріптестерінің зерттеулерінде бірдей тұз жетіспеушілік жағдайында өсу процесінің 

тежелу қарқыны әр түрлі мәдениеттер мен олардың сорттарының тұзға шыдамдылық 

дәрежесімен анық кері коррекциясы болатындығы байқалды. Фотосинтез жағынан өсу 

функциясының профессиялық және энергетикалық қамтамасыздандыруы өсімдіктік 

дамуы мен өсуінің шарттары болып табылады. Жердің бетінде 1/15 бөлігі тұзды 

жерлер болып саналады. Егер неорганикалық  иондардың өлшемі  0,2% аспаса, ондай 

жерлерді тұзсыз деп санайды. 0,2 - 0,4 % — аз  тұзды;  0,4-0,7% — орташа тұзды, 0,7-

1,0% —  қатты-күшті тұзды жерлер деп аталады. Неорганикалық иондардың  мөлшері 

1,0%-тен көп болса, оларды  солончактар деп атайды. Тұзды топырақта әдетте 
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катиондардан  Na көп болады, бірақ  Мg 2+ мен Са2+ -да  көп жерлер болады. 

Аниондардың  ішінде Сl және SO4 көп болады, бірақ карбонаттар да көп болады. Тұзды 

жерде өсетін және   тұздың жоғары концентрациясына үйренген өсімдіктерді  

галофиттар (от греч. galos — тұз, phyton — өсімдік), деп аталады. Тұздық жерде 

өспейтін өсімдіктерді гликофиттер (греч. glycos — тәтті, рhyton — өсімдік) деп атайды. 

Ауыл-шаруашылық өсімдіктер көпшілігінде гликофиттерге жатады. Тұздың  мөлшері 

көбейгенде егістің өнімі  төмендейді. Галофиттер  қатты тұзды жерлерде өсе алады.  

Әдеттегі галофиттерге   Chenopodiaceae тұқымдасы, Salicornia europaeа, Косhia 

prostrata, Petrosimonia triandra және т.б. жатады. Тұздың көп мөлшері олардың өсуін  

ынталандырады. 

Тұзды жерлерде гликофиттерде судың және инондардың гомеостазы  клетка 

және  өсімдік  деңгейінде бұзылады. Ол  токсикалық әсер береді, биополимерлерді  

зақымдайды, өсуін баяулатады. 

Қазақстан Республикасының ауыл шарушылығын және өндірістік қауіпсіздігін 

стратегиялық дамыту үшін, пайдалы, ауылшаруашылық-бағалы, өсірілетін ауданға 

бейімделген, жоғары өнімді, тұзға төзімділігі жоғары отандық сорттарды шығару аса 

маңызды. Елімізде негізгі күріш өсіретін аймақ Қызылорда облысы, ал осы облыста 

өсірілетін күріш сорттарының тұзға төзімді болуы маңызды критерий болып табылады.  

Зерттеу нәтижелері төменде келтірілген 4-кестеде биомассаның жинақталуы 

бойынша азаю ретімен көрсетілген. 
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Кесте 1  Тұзды ортада жалпы биомассаның жинақталу көрсеткіштері 

 

Зерттеу материалдары Он өскіннің орташа биомассасы, г 

Анаит 0,0686±0,0050 

Лиман 0,0646±0,0045 

Дарий 23 0,0627±0,0032 

Курчанка 0,0608±0,0026 

Фишт 0,0567±0,0034 

Маржан 0,0557±0,0015 

ПакЛи 0,0540±0,0032 

Регул 0,0529±0,0029 

ВНИИР 10178 0,0516±0,0023 

Бақанас 0,0514±0,0024 

Мадина 0,0512±0,0022 

Ару 0,0512±0,0032 

ВНИИР 10173 0,0509±0,0023 

Соната 0,0509±0,0041 

Новатор 0,0500±0,0039 

Кубань 0,0500±0,0026 

Славянец 0,0497±0,0031 

Баракат 0,0492±0,0036 

КазНИИР 5 0,0484±0,0033 

62-09 0,0482±0,0025 

Лидер 0,0474±0,0034 

Акдала 0,0464±0,0041 

Опытное 0,0449±0,0026 

Янтарь 0,0448±0,0028 

Виолетта 0,0443±0,0038 

Атлант 0,0439±0,0034 

Виола 0,0418±0,0038 

Чапсари 0,0372±0,0045 
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Осыған орай, зерттеу жұмысында Ресей, Өзбекстан және еліміздің коллекциясында бар 

күріш сорттарына тұзға төзімділігі бойынша скрининг жүргізілді. Зерттеу нәтижелерінен 

хлоридті тұздану жағдайында жалпы биомассаның жинақталуы бойынша Анаит, Лиман, 

Дарий 23, Курчанка ең жоғары көрсеткіштермен сипатталғаны анықталды. 

Орташа көрсеткіштермен: Фишт, Маржан, Пак Ли, Регул, ВНИИР 10178, Бақанас, Мадина, 

Ару, ВНИИР 10173, Соната, Новатор, Кубань,Славянец, Баракат сорттары сипатталды. 

Зерттеуге алынған келесі сорттардың тұзға төзімділігі төмен болды:  КазНИИР 5, 62-09, 

Лидер, Ақдала, Опытное, Янтарь, Виолетта, Атлант, Виола, Чапсари. 

 

 
 

Сурет 1 Зертханалық жағадайда өсірілген тұзды ортадағы Анаит және Курчанка 

сорттарының өскіндері 
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Сурет 2 Зертханалық жағадайда өсірілген тұзды ортадағы Бақанас, Кубань3 және 

Мадина сорттарының өскіндері 

 
 

Сурет 3 Зертханалық жағадайда өсірілген тұзды ортадағы Новаторжәне Янтарь 

сорттарының өскіндері 
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Зерттеу жұмысның барысында алынғаннәтижелерден зерттеуге алынған материалдарды 

тұзға төзімділігі бойынша үш топқа бөлуге болады:  

1) тұзға төзімділігі жоғары;  

2) тұзға төзімділігі орташа; 

 3) тұзға төзімділігі төмен.  

Тұзды ортада биомассаның жинақтару параметрлері ,ойынша кластерлік талдау “Past” 

бағдарламасы көмегімен жүргізілді. 

 

 
Сурет 4 Тұзға төзімділігі төмен күріш сорттарын зерттханалық  жағдайдағы өсуі 
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Кластерлік талдау жұмыстары тұзға төзімділігі бойынша зерттеу материалдарын 

екі топқа жіктеді. Тұзға төзімділігі жоғары топтарға Анаит, Лиман, Дарий 23 және 

Курчанка сорттары кірді. Қалған зерттеу материалдары екінші топқа жатқызылды. 

Екінші топ екі субкластерге жіктелді. Төзімділігі орташа материалдар екінші топтың 

бірінші субкластеріне (Фишт, Маржан, ПакЛи, Регул, ВНИИР 10178, Бақанас, Мадина, 

Ару, ВНИИР 10173, Соната, Новатор, Кубань, Славянец, Баракат) жіктелді, ал төзімділігі 

төмен сорттар екінші субкластерге жіктелді (КазНИИР 5, 62-09, Лидер, Ақдала, 

Опытное, Янтарь, Виолетта, Атлант, Виола, Чапсари). Алынған  нәтижелерді қорыта 

айтқанда, тұзды стресс жағдайында биомассаның жинақталуы бойынша жоғары 

көрсеткіштермен сипатталған Анаит, Лиман, Дарий, Курчанка сорттарын тұзға 

төзімділігі жоғары отандық жаңа сорттарды шығаруда күріш селекциясында  кеңінен  

қолдануға болады.  
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ЖЕМІС ЖИДЕКТІ ӨСІМДІКТЕРДІ ЗАРДАПТАЙТЫН SEPTORIA SACC. ТУЫСЫ  

ТҮРЛЕРІНІҢ  БИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

                                                  б.ғ.к., қауым. проф м.а. Ануарова Л.Е    

а/ш.ғ.к., қауым. п.м.а. Медеуова Ғ.Ж.                            

 

Кіріспе: Зерттелген мәселелерді нақтылау мақсатында Іле Алатауда кездесетін 

Septoria туысының 5 түрінің толық даму циклы тәжірибелер жүргізу арқылы зерттелді. 

2014-2016 жылдары микроскоп арқылы сәуір айының 3-нен бастап, түсіп қалған 

жапырақтар астында Клебан кассетасында қыстап шығуы кезіндегі зардапталған 

өсімдіктердің қалдықтарындағы Septoria туысы түрлерінің даму ерекшеліктері 

анықталды. Пикнида, конидияларының өлшемдері алынды. Төменде Septoria 

туысының түрлерінің табиғаттағы даму циклына сипаттама берілген. «Флора споровых 

растений Казахстана» [1] анықтамасында көрсетілген түрлердің даму циклы, тәжірибе 

жасап зерттеу кезінде алынған микроконидиальді, жынысты (телеоморфты) 

кезеңдерімен толықтырылды.  

Мақалада пикнидалы саңырауқұлақтардың кең таралған Septoria туысының 

бірқатар түрлерінің Чапека, картопты - глюкозалы қоректік орталарындағы екпелерінің 

таза дақылдық - морфологиялық ерекшеліктері және олардың спора түзу 

ерекшеліктері зерттелді [2,3]. 

Таза екпесін өсірудің қиындығына байланысты пикнидалы саңырауқұлақтардың 

таза екпесі зерттелген түрлері аз. Соңғы кезде мұндай зерттеулерді Т.В. Андрианова [4], 

Ж.Ж. Кужантаева [5], Л.Е.Ануарова [6], Тетеревникова-Бабаян Д.Н. [7] жұмыстарынан 

кездестіруге болады. 

Төменде Septoria туысының түрлерінің табиғаттағы даму циклына сипаттама 

берілген. 

S. ribis ( Lib. ) Desm. - Қара қарақат. - Ribes nigrum L.   

Қара қарақат жапырақтары, сирек сабағы S. ribis түрімен зардапталады. Көбіне 

өнімі жиналмайды. Жапырақтарындағы майда, қоңыр кейін кейбіреулері ақ түсті 

болып өзгеретін бұрышты, дөңгелек дақтарда бірнеше пикнида жетіледі. 

Пикнидаларының түсі ашық қоңыр, қоңыр түсті, шар тәрізді, өлшемі 108-180х84-156 

мкм. Кейбір құрғақшылық жылдары пикнидаларының қабырғасы толық жетілмейді. 
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Жоғары бөлімі толық қаусырылмайды. Конидиялары жіп, цилиндр тәрізді, 2-4 

клеткалы, бір ұшы тар, доғалданған. Кейбіреулері клеткаға бөлінбеген, өлшемі 31-

42х2,6-3 мкм. Кей жылдары қыркүйек айының соңында түзілген пикнидаларда бір 

клеткалы цилиндр, эллипсоид тәрізді, 5-6,4х2,2-2,8 мкм микроконидиялар жетілді. 

Қыстап шыққан зардапталған жапырақтарда да цилиндр, эллипсоид тәрізді, бір 

клеткалы, түссіз,  өлшемі 6,5-9х2,6-5,2 мкм  микроконидиялар жетілді. 

Сонымен бірге егістіктегі және Клебан кассетасында қыстап шыққан 

зардапталған жапырақтарда M. grossulariae түрінің шар, бүйірлері қысыңқы шар 

тәрізді, өлшемі 90-154х70-122 мкм псевдотецилерде аскларының саны 10-20, түйреуіш, 

цилиндр тәрізді, тік немесе сәл иілген, жоғарғы қабырғасы қалың, отырмалы немесе 

қысқа аяқшасы бар, өлшемі 42-56х11-17 мкм асклар жетілді. Аскоспоралары ұршық 

тәрізді, екі клеткалы 14-35х3-4 мкм. 

Гүлді өсімдік түрлерінде ауру туғызатын Septoria туысы түрлерінің даму циклы 1-

кестеде көрсетілген.  

S. crataegicola Bond. et Tranz. - Алматы долана - Crataegus almaatensis L. 

Долана жапырақтарының үстіңгі бетіндегі қоңыр түсті дақтарда шар тәрізді, 

диаметрі 133-164 мкм  пикнидалар жетіледі (10-сурет). Пикнидаларда бір немесе 

бірнеше анық көрінбейтін перделері бар, өлшемі 43-56х3,3-4,7 мкм, түзу, жіп тәрізді, 

иілген макроконидиялар жетіледі. Күзде спермогонилерінде, жемістік денелерінде, 

өлшемі 3,9-5х1,1-1,3 мкм спермацилер жетіледі. 

Ал Клебан кассетасында қыстап шыққан зардапталған жапырақтарында мойны 

ұзын  құмыра тәрізді  пикнидалардан (Plenodomus туысы түрлеріне тән) өте көп болып 

жетілген микроконидиялары лента тәрізді болып шықты. Чапека қоректік ортасында 

макроконидиялардан өсіп түзілген ақ биотипті, мақта тәрізді колониялардағы 

пикнидаларда эллипсоид, жұмыртқа тәрізді, түссіз бір клеткалы, өлшемі 4,0-7,3х1,5-2,1 

мкм микроконидиялар жетілді. Өсімдіктерді зардаптауға қатысатын S. crataegicola 

микроконидиялары *Рhyllosticta michailowskoensis Elenk. et. Ohl. түрі деп көрсетілген 

[52, 168б]. 

Клебан кассетасында қыстап шыққан S. crataegicola түрімен зардапталған 

долана жапырақтарында жынысты көбею кезеңі (Мусоsphaerella crataegi (Fckl.) Oud.) 

жүреді. Псевдотецилер жапырақтың екі бетінде де аздап немесе кейбіреулерінде көп 

болып жетілді. Шар тәрізді немесе бүйірлері қысылған шар тәрізді, диаметрі 100-150 
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мкм, устьице тесіктері өте үлкен емес өсінді тәрізді немесе дөңгелек ашық саңлаулы. 

Асклар саны 20-30, топталған, жіңішке түйреуіш немесе цилиндр тәрізді, түзу немесе 

аздап иілген. Жоғарғы ұшы қалың қабықты, отырмалы немесе қысқа аяқты, өлшемі 65-

70х12-14 мкм. Аскоспоралары екі қатарда орналасқан ұршық тәрізді, түзу, аздап иілген, 

ұштары доғалданып үшкірленген, екі клеткалы, түссіз, өлшемі 30-40х3-4 мкм. 

Мусоsphaerella crataegi түрінің макроконидиялы кезеңі Septoria crataegicola, 

микроконидиальді кезеңі Phoma crataegi. Көктемде долана өсімдігінің алғашқы 

зардапталуы Mycosphaerella crataegi түрінің аскоспоралары және микроконидиальді 

кезеңінде түзілетін микроконидиялары арқылы жүреді. 

Іле Алатауы бөктеріндегі Алматы доланасының барлық даралары зардапталған. 

 

 
Сурет 1 – Septoria crataegicola Bond. et Tranz. Зардапталған өсімдігі Crataegus 

almaatensis Polark. 

Іле Алатауында долананың барлық дараларын зардаптайтын бұл түрдің Чапека 

қоректік ортасына макроконидияларын сепкенде майда, қара сұр түсті, көтеріліп өсетін 

колониялар жетілді. 3-тәулікте колониялардың диаметрі 3-4 мм болып өсті. Біртіндеп 

колониялардың бетін бір жағынан мақта тәрізді ақ мицелий жауып өсе бастады (2-

сурет). Бұл қара биотипінің құрамында түрлі пішінді склероцилер және бірлі жарым 

пикнидалар болды. Пикнидалары қара түсті, ірі, өлшемі 252-276x204-228 мкм, өсінді 
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түрінде устьице саңалауы бар. Макроконидиялары цилиндр тәрізді тік иілген, 

перделері анық көрінбейді, түссіз, өлшемі 62-76x2-3 мкм. Екі апта өткен соң 

колониялардың шетін мақта тәрізді жіпшумақ басып кеңейіп өсе бастады. 

Колониялардың диаметрі 3-4 см жетті. 30 тәулік өткен соң, мақта тәрізді жіпшумақ 

кеңейіп өсіп, колониялардың диаметрі 6-7 см болды. Басқа Петри ыдысына 

ауыстырылған колониялардың ақ  биотипінде көптеген қара-қоңыр түсті, шар, 

бүйірлері қысыңқы шар тәрізді,  устьице саңалауы кең, өсінді тәрізді устьице 

саңалаулары да бар, өлшемі 60-132 x48-90 мкм, пикнидалар жетілді. 

Микроконидиялары бір клеткалы, цилиндр, эллипсоид тәрізді тік, сәл иілген, түссіз, 

өлшемі 7-10x1,5-3 мкм. 

90 тәулік (Чапека қоректік ортасында) өткенде колониялардың жіпшумағы 

отырмалы болып, төселіп өсті, түсі ақшыл түсті. Орталығындағы пикнидалар көп болып 

жетілген бөлімі бетінде микроконидиялар ұнтақтанып жатты.  Екі  клеткалы 

конидиялар түзілмеді. Жынысты көбеюі жүрмеді, сақталуға қалдырылды. Бұл түрдің ақ 

биотипін екінші рет бөлек өсіргенде пикнидалар түзілмеді (3-сурет). 

S. crataegicola түрінің қара биотипінде макроконидиялар, ақ биотипінде 

микроконидиялар (Чапека коректік ортасында) түзілді. 

 
Сурет 2 – Чапека қоректік ортасындағы Septoria crataegicola Bond.  

et Tranzsch.  түрінің қара биотипті колониясы (20-тәулік) x2 
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Сурет 3 – Чапека қоректік ортасындағы Septoria crataegicola Bond.  

et Tranzsch. түрінің ақ биотипті  колониясы x2 

S. rubi West. var. rubi D. Bab. - Қожақат таңқурай - Rubus caesius Polark. 

Қожақат өсімдігінің жапырағында шілде айының екінші жартысында түрлі 

пішінді, алғаш қоңыр кейін ақ түсті, жиегі қызыл түсті дақтар пайда болады. Оларда 

бірнеше пикнидалар жетіледі. Пикнидалар жапырақтың бетінде шашыраңқы болып, 

алдымен эпидермистің астында кейін оны жарып жоғары көтеріліп өседі. Пішіндері 

шар тәрізді, диаметрі 80-120 мкм, ашық қоңыр түсті. Устьице тесігі дөңгелек пішінді, 

диаметрі 25-30 мкм, конидиялары жіп тәрізді, бір ұшы жіңішкерген, өлшемі 14-54х2,2-

2,8 мкм, иілген. Тамыз айының соңында зардапталған қожақат жапырақтарында 

макроконидиялардың бірнеше генерациясының түзілгендігі байқалды. Күзде кейбір 

пикнидаларда макроконидиялармен қатар микроконидиялары түзілді (синанаморфа). 

Микроконидиялары жұмыртқа, қысқа цилиндр тәрізді, түссіз, мөлшері 5,5-11,2х2,8-3,1 

мкм. Олармен бірге араласып спермацилер (2,6-3,9х1 мкм) де жетіледі (4-сурет). 

Микроконидиялар өсімдіктерді зардаптауға қатысады. Таза дақылында (Чапека 

қоректік орта) тек ақ биотип түзіліп алдымен микроконидиялар, сосын ол пикнидалар 

псевдатецилерге айналып асклар, аскоспоралар түзілді. 

Клебан кассетасында қыстап шыққан зардапталған жапырақтарда 

жынысты көбею кезеңіде жүріп аск, аскоспоралар пайда болды. Бұл 

Мусоsphaerella rubi Roark түрінің псевдотецилері шар тәрізді, шоғырланып 
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жетілді, диаметрі 60-80 мкм. Асклары түйреуіш, цилиндр тәрізді, өлшемі 42-45x8-10 

мкм. Аскоспоралары екі клеткалы, 25-28х3,5-4,5 мкм.  Көктемдегі қожақат өсімдігінің 

зардапталуы аскоспоралары арқылы жүреді. 

Чапека қоректік ортасында макроконидиялары өсіп, бір спорадан колониялар 

түзілді. 3 -тәулікте ақ биотипті колониялардың диаметрі 2-3 мм болды. Беткі 

жіпшумағы ақ үлпек тәрізді. 10-тәулікте колониялардың диаметрі 1,2-1,8см болды. 

Гифалардан екінші реттегі конидиялар түзілді, өлшемі 28-59х2,5-3,4 мкм. 

Шашырыңқы болып жетілген пикнидаларда микроконидиялар жетілді. Шар тәрізді 

пикнидалардың, өлшемі 60-108x48-84 мкм. Микрокони-диялардың бір ұшы тар 

цилиндр, эллипсоид тәрізді, өлшемі 4-11x2-3 мкм. 

30 - тәулікте колониялардың диаметрі 3,7-4,2см болды. Пикнидалар мол болып 

жетілді. 90-тәулікте колониялардың жіпшумағы төселіп өсті. Беткі жіпшумағының түсі 

сұр. Петри ыдысының түбін толтырып өскен колонияда өте көп болып бейберекет 

орналасқан псевдотецилер жетілді.  Таза дақылдық жағдайда түзілген псевдотецилер 

шар, бүйірі қысыңқы шар тәрізді, түсі қоңыр, диаметрі 132-144 мкм, асклары топталып 

жетілген, бір ұшы тар түйреуіш тәрізді, қысыңқы аяқшасы бар, өлшемі 28-34x5,6-8,4 

мкм. Аскоспоралары екі қатарда орналасқан түйреуіш тәрізді, бір ұшы тар, түссіз, 

өлшемі 17x4 мкм. 

S. fragariae Desm. var fragariae D. Ваb. - Кәдімгі бүлдірген - Fragaria sylvatica L. 

Қыстап шығуға қалдырылған дарақтарын микроскоптық зерттеулер 

нәтижесінде, тек қана жынысты көбеюі жүріп асклар, аскоспоралардың түзілгендігі 

анықталды. Бұл Мусоspherella fragariae (Тul.) Lindau түріне жататын асклы 

саңырауқұлақ түрінің шар тәрізді псевдотецилері дақтардың шетінде жетілді, диаметрі 

128-144 мкм. Асклары түйреуіш, цилиндр тәрізді, шоғырланып 30-40 болып түзілді, 

қысқа аяқшасы бар, өлшемі 39-50х10-12 мкм. Аскоспоралары екі қатарда орналасқан, 

ұзынша жұмыртқа немесе түйреуіш тәрізді түссіз, екі клеткалы, пердесінің тұсы екі 

бүйірінен қысыңқы, 13-15х3-4 мкм.  
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Cурет  4 – S. rubi West. var. rubi D. Bab. түрінің макроконидиялары 

(а),микроконидиялары (ә), спермацилер (б). 

Көктемде конидиялардың түзілгендігі байқалмады. 2016 ж. 11-сәуірде 

жүргізілген зерттеулерде аскоспоралардың түзілуімен қатар, макроконидиялардың де 

сақталғандығы анықталды. Алғаш зардапталуы аскоспоралары кейде 

макроконидиялары арқылы жүреді.  

S. fragariae Desm. var. fragariae түрінің пикнидалары және конидилері кейбір 

жылдары қазан айының екінші жартысында пайда болады. Көбіне көктемде алғаш 

аскоспоралармен зардапталған бүлдірген жапырақтарында Ramularia tulasnei Sасс. 

түрінің  конидияларының бірнеше генерациясы қайталанады. Қара күзде ғана 

пикнидалар пайда болып Septoria туысы түрлеріне тән макроконидиялар жетіледі. 

Микроконидиялар түзілмеді. Tulasne L.R. [8] Ramularia tulasnei  түрінің 

конидияларымен бірге жемістік денелерде спермациилердің жетілетіндігін байқады. 

Бұл түр «Флора споровых растений Казахста» [1] анықтамасында көрсетілмеген. 

S. elaeagni  (Chev.) Desm. - Үшкіржеміс жиде - Elaeagnus oxycarpa Schlecht. 

Маусым айының екінші жартысында жиде жапырақтарында қара қоңыр түсті 

дақтар жетіледі. Шашыраңқы болып орналасқан ірі, қоңыр түсті, диаметрі 72-114 мкм 

пикнидаларда қысқа, жіңішке, цилиндр тәрізді, түссіз, өлшемі 16-32х2-3 мкм 

макроконидиялар жетіледі. Қыстап шыққан дараларында, өлшемі 6-8х3 мкм, бір 

клеткалы, түссіз, майда микроконидиялар жетілді. Күзде псевдотецилерде бір 

жасушалы, бактерия тәрізді, екі бүйірі қысыңқы, таяқша тәрізді спермацилер, 3,9-5х1 
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мкм түзілді. Мусоsphaerella elaeagnicola N. Colov. түріне жататын жынысты көбею 

кезеңіндегі түзілген шар тәрізді, қара-қоңыр түсті, диаметрі 108-132 мкм 

псевдотецилердің тесігі дөңгелек. Аскларының қысқа аяқшасы бар, түйреуіш тәрізді, 

өлшемі 60-80х18-23 мкм. Аскоспоралары эллипсоид немесе қысқа түйреуіш тәрізді, 

түссіз, екі клеткалы, өлшемі 18-21х 5-6 мкм. 

Көктемгі алғаш зардапталуы макро,- және микроконидиялар және аскоспоралар 

арқылы жүреді. 

Іле Алатауы етегіндегі шөл, шөлді-дала аймақтарында өсетін Үшкіржеміс 

жиделер зардапталған. 

Жиденің жапырақтарын зардаптайтын бұл түрдің конидияларын Чапека 

қоректік ортасына сепкенде әрқайсысынан 3-тәулікте майда, диаметрі 2-3 мм қара сұр 

түсті колониялар пайда болды. Олардың үшеуін басқа Петри ыдысындағы қоректік 

ортаға көшіргенде әрқайсысының сыртқы жағынан үлпек тәрізді ені 3-4 мм болатын, 

сұр түсті жіпшумақтар өсіп жетілді. 

Үлпек тәрізді бөлімінде ірі қара түсті, алмұрт тәрізді псевдотецилер 

склероцилермен араласып жетілді. Псевдотецилерінің өлшемі 108-132x156-180 мкм, 

склероцилерінің пішіні әртүрлі. Жемістік денелері псевдотецилерінде аз мөлшерде 

спермацилер, өлшемі 3-4х1,3 мкм, жетілді. Ортасындағы қара сұр түсті бөлімінде 

белгілі бір пішіні жоқ склероцилер және ескі, қоңыр түсті, клетка қабығы қалың 

жіпшумақтар болды. 90-тәулікте айтарлықтай өзгеріс байқалмады. 
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Кесте 1 – Septoria туысы түрлерінің даму циклы 

 

Анаморфты 

түрлері 

 

Зардапталған  

өсімдік түрлері 

 

Конидиялар өлшемдері, 

мкм 

Телеомо

рфты     түрлері 

 Макро -

конидиялар 

Микро- 

конидиялар 

S. ribis Ribes nigrum 31-

42х2,6-3 

5-

6,4х2,2-3 

M. 

grossulariae 

S. 

crataegicola  

Crataegus 

almaatensis  

43-56 х 

3,3-4,7 

4-7,3 х 

1,5-2,1 

М. 

crataegi 

S. rubi var. 

rubi 

Rubus caesius  14-54 х 

2,2-2,8 

5,5-

11,2x2,8-3,1 

М. rubi 

S. fragariae 

var. fragariae  

Fragaria 

sylvatica  

39-

50x10-12 

5,9х2-2,6 М. 

fragariae 

S. elaeagni Elaeagnus 

oxycarpa  

16-32 x 

2-3 

6-8x3 М. 

elaeagnicola 

 

Бұл жерде  Septoria туысының 5 түрінің де телеоморфты кезеңі анықталды. 

Телеоморфты Mycosphaerella grossulariae, M. rubi, M. fragariae сияқты түрлердің көбіне 

күзге қарай макро,-  микроконидиальді кезеңі бірігіп жетілетін синанаморфасы бар. M. 

crataegi, M. rubi,     M. elaeagnicola түрлерінің даму циклында күзде көбіне жемістік 

денелері псевдотецилерде немесе спермогонилерде спермацилер (ұзындығы 5, ені 

1мкм - нан аспайтын эллипсоид, таяқша тәрізді, ылғалды ортада өнбейді) жетілді. 

Спермацилерді де арнайы әдебиеттерде *Phyllosticta, Phoma  туысы түрлері деп 

көрсеткен. S. crataegicola, S. fragariae var. fragariae, S. gei f. immarginata,  S. elaeagni 

түрлерінде микроконидиялары көктемде өсімдіктердің өлі мүшелерінде сапрофитті 

қоректенуі кезінде жетілді.  
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Кесте 2 – Septoria туысы түрлерінің Чапека қоректік ортада конидиялар түзу 

ерекшелігі  

Septoriа 

туысы түрлері  

Макроконид

иялар өлшемі, мкм 

Микроконид

иялар өлшемі, мкм 

Спермац

илер өлшемі, 

мкм 

Аскосп

оралар 

өлшемі, мкм S. 

crataegicola  

62-76 х 2-3 7-10x1,5-3 - - 

S. gei f. 

immarginata 

20-25 х 2-2,5 7-8x1,5-2,5 - - 

S. rubi var. 

rubi  

28-59 x 2,5-

3,4 

4-11х2-3 4,5x1 17x 4 

S. elaeagni  - - 3-4 х1,3 - 

 

Пикнидаларда Phoma типтес конидиялар түзілді. Асклы саңырауқұлақ 

Mycosphaerella түрлерінің (телеоморфа) даму циклында микроконидиальді кезеңі 

Phoma типтес түрлер. 

Қорытынды: Арнайы әдебиеттердегі мәліметтер және біздің тәжірибелеріміздің 

нәтижесі жалпы тек «қара биотипті» колонияларда пикнидаларда макроконидиялар, 

«ақ биотипті» колонияларда пикнидаларда микроконидиялар және жіпшумақтың 

жіпшелерінен (гифа) түзілген конидия сағақтарынан екінші реттегі макро,- және 

микроконидиялардың түзілетіндігін көрсетеді . 

Septoria туысының 2 түрінде, тек «ақ биотипі» пайда болып, микроконидиальді 

жетілді. S. elaeagni түрінің, таза дақылдарында склероцилермен араласып жетілген 

жемістік денелерде (псевдотеций) пішіні шар, бүйірлері қысыңқы шар тәрізді, өлшемі 

156-180х80-132 мкм, өлшемі 4x1 мкм спермацилер пайда болды. S. rubi var. rubi 

түрінен көбіне «ақ биотипті» колониялар жетілді. Қара биотипі аздап әр жерінде 

араласа өскен колонияларда спермогонилерде таяқша тәрізді, 4,5х1 мкм спермацилер 

пайда болды. 90- тәуліктегі жүргізілген микроскоптық зерттеулер сол колонияларда өте 

көп мөлшерде псевдотецилердің түзілгендігін көрсетті. 

Septoria туысының түрлері даралары таза дақылдық жағдайында табиғаттағы 

даму, циклын қайталайды. Тек таза дақылдық жағдайында микроконидиальді кезеңі 

басым болды. Себебі Septoria туысының түрлерінің басым көпшілігі факультативті 

паразиттер. 
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КӨК-САҒЫЗДЫҢ ТАМЫРЫНАН ПОЛИФЕНОЛДЫ БӨЛУ ЖӘНЕ  

ҚҰРАМЫН, ҚҰРЫЛЫСЫН ЗЕРТТЕУ 

АЗИМБАЕВА Г.Е. 

 ДИЯРОВА Б.М. 

КАМЫСБАЕВА А.К. 

 КӨШЕТОВА Ж.А. 

 

Кіріспе 

Көк-сағыз (Taraxacum kok-saghyz Rodin) күрделігүлділер тұқымдасының бақ-бақ 

түріне жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. Бұл өсімдік Орта Азияда, соның ішінде 

Қазақстанда, Қырғыстанда және Өзбекстанда, Тянь-Шань тауының шығысында, 

Австралия және Тасмания аралдарында өседі.  

 Өсімдіктің негізгі көлемін тамыр және жапырақтар құрайды. Көк-сағыздың 

тамыры тік, жан жағына жай тармақталған, жақсы дамыған тамырдың тармақтары 1,5-

2 см-ге жетеді. Жапырағы тығыз, жылтыр, көк-сұр түсті жабынды болады. Сабағы 

қысқа.  

Бұл өсімдіктің дәрілік құндылығы туралы мәліметтер әлі толық зерттелмеген. 

Дегенмен де оның тамырындағы каучукті бөліп алу жұмыстары  АҚШ-та, көрші Ресейде 

жүргізіліп жатыр. Сондықтан да осы өсімдіктің химиялық құрамын толығырақ зерттеп, 

фармакология үшін оның құндылығын ғылыми түрде анықтау қажет [1]. 

Көк сағыз химиялық құрамы біздің [3,4,5] жұмыста анықталған. Көк сағыз 

өсімдігінің құрамындағы биологиялық белсенді заттар яғни,  полифенол, флавоноид, 

илегіш заттар, пектинді заттар, кумариндер және антоциандар бар екендігі анықталды. 

Бұл билогиялық белсенді заттардың  ішінде полифенолдың үлесі жоғары. Ол  6,70%-ды 

құрады. 

Полифенолдар – көптеген әртүрлі өсімдіктің қарапайым компоненті, сонымен 

қатар өсімдіктің екіншілік метаболиті екендігі белгілі [2].  

Полифенолдар тағамдық өнімде көп мөлшерде пияздан, алмада, шайда, қызыл 

жүзімде, жүзім шырында, таңқурайда, мүкжидекте және кейбір жаңғақтарда болады. 

Олар дерматология мен косметологияда псориаз, витилиго, қабыну мен жазылуға 

емдік мaқсатта қолданылады [3].  
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Полифенолдар адам терісін күн сәулесінен, озон және басқа да токсиндерден 

қорғап, қартаюдың алдын алады. Мүкжидекті тістің қызыл иек ауруларында, бүйрек 

ауруларында пайдалануға болады. Канадалық ғалымдардың зерттеулерінде 

полифенолдар қызыл шараптың құрамында болады да, тістің қызыл иектерінің 

ауруларын емдеуде маңызы зор екендігін анықтаған [4].  

Зерттеудің мақсаты: Көк сағыздың жер асты бөлігінен полифенолды бөлу және 

құрамын, құрылысын зерттеу. 

Зерттеу обьектісі ретінде 2016 - 2017 жылдың  қыркүйек-қазан  айларында Кіші 

Алматы шатқалынан жинап алынған Көк - сағыз өсімдігі алынды. 

Тәжрибелік бөлім 

Көк сағыз тамырынан полифенолды бөлу 

Полифенолдарды бөлу үшін алдымен 50г шикізатты 250мл 70% -дық спиртке 

кері салқындатқышқа 2 сағатқа қояды. Алынған сүзіндінің ерітіндісін тоңазытқышқа -

80С тұрақты температурада бір тәулікке қояды. Ерітіндіні Шотта фильтрі арқылы сүзеді. 

Содан соң ертітіндіні 400C температурада төрттен бір бөлігін буландырамыз, біраз 

бөлігі буланып болған соң, үстіне этилацетат құйып тағы да буландырады. Бөлінген 

полифенолдың шығымын есептейді [5].  

Көк сағыз тамырынан бөлінген полифенолдың құрамындағы көміртек және 

сутектің мөлшері микроанализ әдісімен, ал балқу температурасы «Boetius» электронды 

қыздырғыш аппаратында анықталды. Зерттеу нәтижесі 1-кестеде көрсетілген. 
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1-кесте. Көк сағыздың тамырынан бөлінген полифенолдың микроанализдік 

көрсеткіші 

 

№ К

өк-сағыз 

 

Ш

ығымы 

% 

Т 

Б

алқу 
0

С 

Брутт

о 

Форм

уласы 

Есептелін

ген % 

Табылған % 

С Н С Н 

1  

Т

амыры 

 

 

1,0 

 

 

6

5 

 

С9Н6О

2 

 

 

 

7

3,97 

 

 

4,

11 

 

 

7

3,00 

 

 

4,0

9 

1-кестеде көрсетілгендей Көк-сағыз тамырынан бөлінген полифенолдың 

формуласы С9Н6О2. Бұл кумаринге тән. Оның түсі ашық қоңыр, кристалды зат. Балқу 

температурасы 650С.  

Бөлінген кумариннің инфрақызыл спектрі ИҚ-Фурье Impact 410 “Nicolet” 

маркалы ИҚ спектрометрінде KBr таблеткасымен жазылды. 
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1-сурет. Көк-сағыз тамырынан бөлінген кумариннің ИҚ-спектірі 

1-суретте көрсетілгендей ИК спектірі 1750 - 1700см-1 сіңірілу аймағы кумариннің 

(-С=О-) тобына сәйкес келеді [6]. Сіңіру аймағы 1620-1470см-1(-С=C-) ароматты сақинаға 

тән болса, ал 1720 см-1 пиронға сәйкес келеді. 1720 см-1 (С=O) α - пиронға сәйкес келеді 

[7]. 1660 см-1 - пиронның карбонил тобы, 1625-1580см-1  ароматты ядро тербелісі, 1100-

1010 см-1 пиразонды сақина тербелісі, 998-1005 см-1 қант копонентінің агликон мен О-

гликозидті байланысқанын көресетеді. 1610 см-1 – бензол сақинасындағы қос 

байланыстың валеттілік тербелісі сәйкес келеді [8]. 

Қорыта келгенде Көк-сағыздың тамырынан полифенол бөлініп алынды. Бөлінген 

полифенол кумарин тобына жататыны физика-химиялық зерттеулер нәтижесінде 

дәлелденді. Полифенолдың шығымы 1,0 %-ды құрады.  
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IN VITRO ЖАҒДАЙЫНДА ДАРА ЖӘНЕ ҚОС ЖАРНАҚТЫ ТҰҚЫМДАРДЫҢ ӨНУІНЕ 

ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР 

 

АНУАРОВА Л.Е. – б.ғ.к., қауымдастырылған  профессор м.а.   

БЕРІК Н.Т. – магистр оқытушы  

МУСАДИЛЬДАЕВА А.М. –2 курс магистранты  

   

Аңдатпа: Мақалада өсімдіктердің тіршілік циклын жан - жақты зерттеу ертеден 

келе жатқан пәндік негіздердің бірі боп табылады. Оны ғылымда морфологиялық, 

физиологиялық, экологиялық, онтогенетикалық  және филогенетикалық  және т. б. 

салалар тұрғысынан зерттейді. Тіршілік циклы – ол ағзалардың, индивидтердің, жеке 

бір түрлердің бір немесе бірнеше ұрпақтарының даму сатысы.  

Онтогенез барысында, яғни өсімдік ағзасының пайда болуы мен тіршілігінің 

соңына дейінгі жеке дамуы кезеңінде ағза белгілерінің белгілі бір ретпен өсуі мен 

дифференциалдануы нәтижесінде бір қатар морфологиялық және физиологиялық 

өзгерістерге ұшырайды. Бұл процестер өзара байланыса отырып, шартты түрде 

бірыңғай даму процесінің әртүрлі құрылымын жасайды [1;2].  

Онтогенез процесі дезинтеграция және дифференциация процесінің 

нәтижесінде аналық азғадан оқшауланған ұрықтың қалыптасу барысында басталады. 

Ұрық аналық ағзадан оқшауланғаннан кейін (кеңістік жағдайында болмаса да, 

морфологиялық - физиологиялық тұрғысынан) эмбриональдық (ұрықтық) даму 

сатысына өтеді. 

Ауылшаруашылық өсімдіктерін өсіріп, олардан жоғарғы сапалы өнім алу 

байырғы кезеңнен адамзаттың қызығушылығын арттырып келе жатқандықтан, 

олардың биологиялық ерекшеліктерін, яғни өсу және дамуын, физиологиясын зерттеу 

мақсаттары алға қойыла бастады. Өсімдіктің өсу мен дамуына әсіресе жарықтың, 

температураның, судың мөлшерінің айтарлықтай тигізетін әсері зор болғандықтан 

аталған қоршаған орта факторларын жан жақты зерттеуді қажет етеді. Сондай – ақ, 

мұндай өсімдіктерді одан әрі мәдени жағдайға енгізу барысында түрлердің 

онтоморфогенез ерекшеліктерін анықтау ең басты мәселе боп табылады [3;4;5]. 

Жұмыстың мақсатына жету үшін зерттеу обьектілері ретінде мәдени 

дақылдардың 7 түрі алынды.  Дара жарнақтылардан бидай (Triticum), жүгері (Zea 
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mays), арпа (Hordeum), жуа (Allium), қос жарнақтылардан сәбіз (Daucus), баклажан 

(Solanum melongena), асқабақ (Pepo) өсімдік түрлері алынды. 

Зертхана жағдайында тұқымның өну қарқындылығын анықтау үшін алдымен 

тұқымның таза салмағы өлшеніп алынып, оның сапалығы анықталды. Одан әрі 

тұқымның өнуі мен өсу динамикасын бақылау М.К. Фирсова [6] әдісі арқылы жүзеге 

асырылды. 

Кілттік сөздер: Бидай, жүгері, арпа, жуа, сәбіз, баклажан, асқабақ, тұқым, 

термостат, гипокотиль, колиоптиль. 

Зертханада тұқымдардың өнгіштігін анықтау 3 рет қайталанып жүргізілді (әр 

қайталану 100 данадан). Тұқымдар ылғалданған сүзгі қағаз салынған Петри 

табақшасына отырғызылып, 25 күн бойына 180С, 22-250С  температурада зертханалық 

жағдайда өндірілді. 

Зертхана жағдайында тәжірибеге алынған өсімдіктердің отырғызылған 

тұқымдарының шығымдылығы мен өну қуаты 3 нұсқа жағдайында жүзеге асырылды.  

1 - нұсқа. Зертхана бөлмесінің оңтүстік - шығыс терезесінен 0,5 м аралықтағы 

жарықта, ылғалмен толық қаныққан (200С) температуралы жағдайда;  

2 - нұсқа. Толық ылғалмен қаныққан, қараңғыда (180С) температуралы бөлмеде; 

3 - нұсқа. Тұрақты температуралы 250С, катализаторда ылғалмен толық 

қаныққан, жарық термостатқа орналастырады. 1-3 варианттарда толық пісіп жетілген 

тұқымдар;  

1 -  нұсқа бойынша 200С температуралық ылғалмен толық қаныққан жарық 

жағдайында әр Петри табақшасына алынған өсімдіктерден 100 данадан тұқымдар 

орналастырылды.  

Тұқымдардың шығымдылығы мен өну динамикасын анықтау үшін олардың өсуі 

мен даму қарқындылығына фенологиялық бақылаулар жүргізіліп отырды. 

Бақылау нәтижесі отырғызылған бидай тұқымының 100 данасынан 75 тұқым 

өнгендігін, жүгері тұқымының 100 данасынан 80 тұқым, пияз тұқымының 100 

данасынан 85 тұқым, сәбіз тұқымының 100 данасынан 65 тұқым, баклажан тұқымының 

100 данасынан 47 тұқым өнгендігін көрсетті (1, 2, 3, 4 - суреттер). Ал арпа және асқабақ 

өсімдіктерінің тұқымының өзіне тән биологиялық ерекшелігіне байланысты өнген жоқ.  

Ең алғашқы 6 күн ішінде өнген тұқымдардың саны анықталып орташа пайыздық 

көрсеткіші есептелінді. Зерттеу нәтижелері бойынша белгіленген 25 күннің ішінде 
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зертханалық жағдайда әрбір жүз бидай тұқымынан алғашқы 2-ші күні 20%, орташа мәні 

75%, жүгері тұқымынан алғашқы 3-ші күні 20%, орташа мәні 80%, жуа тұқымынан 

алғашқы 6-ші күні өнгені 28%, орташа мәні 85%, сәбізден алғашқы 6-ші күні өнгені 30%, 

орташа есеппен 65%, баклажан тұқымынан 9-ші күні 5%, орташа мәні 47%, арпа және 

асқабақ тұқымдары. 

 

      

 
                 3                                   4                                             5                             6 

      Сурет 1- Асқабақ тұқымы алғашқы 6 күнде тұқымдары өнген жоқ; сурет 2 - 

Баклажан тұқымы; Сурет 3 - Пияздың 6 күндік өнген тұқымы; Cурет 4 - Баклажанның 6 

күндік өнген тұқымы.                     

Осы уақыт аралығында кестеде көрсетілген мәліметтерді салыстыра отырып өну 

динамикасының ең жоғарғы қарқындылығы пияз өсімдігінде (85 дана), ал ең төменгі 

дәрежеде өну баклажан өсімдігінің тұқымында (47 дана)   екендігін байқауға болады 

(5,6 - суреттер).                                     

Ал келесі кезекте орташа есеппен жақсы жетілген тұқымдар жүгері (80 дана) мен 

бидай (75 дана) өсімдігінде, ал өсу динамикасының әлсіздігі сәбіз өсімдігінің 

тұқымында (65 дана) байқалды (5, 6, 7-суреттер). 
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Cурет 5-Бидайдың      6 

күндік өнген тұқымы                 

Cурет 6-Жүгерінің 6 күндік 

өнген  тұқымы 

Сурет 7- Сәбіздің 6 күндік 

өнген тұқым

 

Ылғалдылығы жеткілікті жарық жағдайында өнген тұқымдардың өнуі барысында 

қалыптасқан алғашқы колеоптилі мен гипокотилінің морфометриялық көрсеткіштері 

өлшеніп алынып, оларға статистикалық талдаулар жасалынды (1-кесте).  

 

1-кесте. Жарық бөлмедегі өскіндердің 6 күндік морфологиялық көрсеткіштері, мм 

 

№ Морфологиялық 

белгілер, мм 

Бидай Жүгері Пияз Сәбіз Баклажан 

1 Гипокотиль 0,5±0,3 0,9±0,2 0,5±0,27 0,4±0,2 0,6±0,4 

2 Колеоптиль 0,8±0,4 1,3±0,7 1,1±0,2 1,1±0,4 0,3±0,8 

3 Негізгі тамыр 0,7±0,28 0,4±0,2 1,3±0,4 4,3±0,9 3,2±0,81 

4 Жанама тамыр 2,3±0,3 1,1±0,5 1,04±0,5 1,8±0,6 0,9±0,4 

5 Қосалқы тамыр 2,7±0,8 4,0±1,0 1,2±0,5 2,7±0,5 2,1±0,5 

 

200С жарық бөлмеде  өскен өскіндердің ішінде  жүгері өсімдігінің гипокотильінің 

ұзындығы ең жоғары (0,9 ± 0,2) дәрежеде, ал ең төменгі көрсеткіш сәбіз өсімдігінде (0,4 ± 

0,2) екендігін көрсетсе, ең ұзын колеоптиль жүгері өсімдігінде (1,3 ± 0,7), ең төменгі сандық 

көрсеткіш баклажан өсімдігінде (0,3 ± 0,8) екендігін байқатты. Ал негізгі тамырдың ұзындығы 

сәбіз өсімдігінде 4,3 ± 0,9-ге тең болса, жанама тамырдың ұзындығы бидай өсімдігінде (2,3 ± 
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0,3) жоғары болып келеді. Қосалқы тамырдың ең жоғарғы көрсеткіші бидай өсімдігінде 2,7 ± 

0,8, ең төменгі дәрежеде пияз өсімдігінде (1,2 ± 0,5) қалыптасады.  

Демек, 200С жарық бөлмеде алынған өсімдіктер ішінде  гипокотиль және колеоптильі 

жақсы нәтиже берген жүгері өсімдігінде болса, сәбіз және жүгері өсімдігі үшін негізгі тамыр 

мен қосалқы тамырларының дамып жетілуіне және бидай өсімдігінің жанама тамырының 

қалыптасуына ең қолайлы орта болып есептелінеді.  

2 – нұсқа бойынша ылғалдылығы жеткілікті, 180С температурадағы қараңғы бөлмеге  

қойылған тәжірибедегі өсімдік тұқымдарының шығымдылығы мен өну қарқындылығына  

жүргізілген 25 күндік фенологиялық бақылау нәтижелерінің қорытындысы төмендегі кестеде 

келтірілген. 180С температурадағы қараңғы бөлмеде тұқымның өну қарқындылығы жүгері 

өсімдігінде (94 дана) басым екендігі анықталса, ең баяу өну динамикасы баклажан 

өсімдігінің тұқымында (32 дана) жүзеге асты (8,9,10- суреттер). 

 

                 
 

        Сурет 8 - Қараңғы бөлмеде отырғызылған өсімдік тұқымдары; Cурет 9- Бидай тұқымы; 

Cурет 10 - Жүгері тұқымы. 

Жүргізілген тәжірибені бақылау барысында зерттеуге алынған бидайдың 100 дана 

тұқымынан 74-і, жүгері тұқымының 100 данасынан 94-сы, пияз тұқымының 100 данасынан 

98-і,  сәбіз тұқымының 100 данасынан 67-сі, баклажан тұқымының 32 данасы өнгендігіне көз 

жеткіздік. Арпа мен асқабақ өсімдіктерінің тұқымдары қараңғы бөлмеде де өнбеді.                                                   

In vitro жағдайындағы қараңғы бөлмеде отырғызылған  тұқымдардың 25 күн ішіндегі 

өнімділігі яғни әрбір  бидайдың 100 тұқымынан алғашқы 3-ші күні 33%, орташа есебі 74%; 

жүгері өсімдігінің 100 тұқымынан алғашқы 2-ші күні 25%, орташа есебі 94%; пияз тұқымынан 

алғашқы 3-ші күні 37%, орташа көрсеткіші 98%; сәбіздің 100 тұқымынан алғашқы 5-ші күні 

20%, орташа пайызы 67%, баклажанның 100 тұқымынан өнгені алғашқы 8-ші күні 9%, орташа 

көрсеткіші 32% - ті құрады. Алынған пайызды көрсеткіштікті салыстыра отырып тұқымның 

өну динамикасының жоғарғы мәні пияз тұқымында (98%), ал ең төменгі мәні баклажан 

тұқымында (32%) тән болды.  
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Бидай тұқымынан өсіп шыққан алғашқы өскіндердің параллель жүйкелі, қияқ тәрізді 

колеоптилінде фотосинтез процесі әлсіз жүретіндіктен түсі ашық жасыл, өте нәзік болып 

келеді. Петри табақшасында отырғызылғаннан кейін 10 күннен соң арнайы қыш ыдыстарға, 

яғни топыраққа отырғызылды. Тәжірибе барысында өскен өскіндердің  мүшелерінің 

морфологиялық өлшем бірліктері анықталынды (4-кесте). 

2 – кесте. Қараңғы бөлмедегі өскіндердің морфологиялық көрсеткіштері (10 күндік), 

мм 

№ Морфологиялық 

белгілер, мм 

Бидай Жүгері Пияз Сәбіз Баклажан 

1 Гипокотиль 0,7 ± 0,4 0,8 ± 0,3 0,5 ± 0,4 0,5 ± 0,3 0,3 ± 0,1 

2 Колеоптиль 1,5 ± 0,3 1,8 ± 0,5 2,0 ± 0,5 1,4 ± 0,4 1,3 ± 0,4 

3 Негізгі тамыр 3,5 ± 0,6 4,9 ± 1,1 1,7 ± 0,4 3,6 ± 0,9 3,7 ± 1,02 

4 Жанама тамыр 2,6 ± 0,5 1,2 ± 0,5 1,7 ± 0,8 1,1 ± 0,4 1,04 ± 0,4 

5 Қосалқы тамыр 2,8 ± 0,6 4,7 ± 1,5 1,8 ± 0,6 1,8 ± 0,2 2,7 ± 0,6 

 

2-кестеде келтірілген қараңғы бөлмедегі 180С-та өскен өскіндердің морфологиялық 

көрсеткіштеріне талдау жасау. Жүгері өсімдігінің гипокотильінің ұзындығы ең жоғары 

(0,8±0,3) дәрежеде болса, ал ең төменгі көрсеткіш баклажан өсімдігінде 0,3±0,1-ге тең 

екендігін көрсетті. Ең ұзын колеоптиль пияз өсімдігінде (2,0±0,5), ең төменгі сандық 

көрсеткіш баклажан өсімдігінде (1,3±0,4) екендігін байқатты. Ал негізгі тамырдың ұзындығы 

жүгері өсімдігінде (4,9±1,1) болса, жанама тамырдың ұзындығы бидай өсімдігінде (2,6± 0,5) 

жоғары болып келеді. Қосалқы тамырдың ең жоғарғы көрсеткіші жүгері өсімдігінде 4,7±1,5, 

ең төменгі дәрежеде сәбіз өсімдігінде (1,8±0,2) қалыптасады.  

Демек, 180С қараңғы бөлмеде алынған өсімдіктер ішінде  жүгері өсімдігінің 

гипокотиль қолайлы болса, колеоптиль үшін пияз өсімдігі, жүгері өсімдігі үшін негізгі тамыр 

мен қосалқы тамырларының дамып жетілуіне және бидай өсімдігі үшін жанама тамырының 

қалыптасуы ең қолайлы орта болып есептелінеді.  

3 – нұсқада зерттеуге алынған обьектілерден әрбір 100 дана тұқым алынып, тұрақты 

температуралы 250С, катализаторда ылғалмен толық қаныққан, жарық термостатқа 

орналастырылды.  

250С температурадағы термостатта отырғызылған қос жарнақты және дара жарнақты 

өсімдік тұқымдары алғашқы 3-ші күннен бастап-ақ өне бастады. Тұқымдардың 

шығымдылығы әр өсімдіктің түрлік ерекшелігіне және тұқымның морфологиялық-
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анатомиялық құрылысына байланысты әр түрлі дәрежеде жүзеге асты. Петри табақшасында 

егілген бидай тұқымдарының 100 данасынан 61-і, жүгері тұқымынан 76, пияз тұқымынан 89, 

сәбіз тұқымынан 76, баклажан тұқымынан 13-і өнсе (11-суреттер), асқабақ пен  арпа 

тұқымдары әдеттегідей өнген жоқ.  

 

 

        
Сурет 11 - Бидай, жүгері, пияз, сәбіз тұқымының  термостатта өнуі  

Алынған мәдени дақыл өсімдіктерінен алғашқы ұрық жапырақшасы мен ұрық 

тамыршаларының дамып жетілуі әр түрлі дәрежеде.  

 3-кесте. 250С жарық термостаттағы  өскіндердің  6 күндік морфологиялық 

көрсеткіштері, мм 

 

№ Морфологиялық 

белгілер, мм 

Бидай Жүгері Пияз Сәбіз Баклажан 

1 Гипокотиль 0,5±0,32 0,5±0,19 0,5±0,34 2,6±0,30 0,6±0,3 

2 Колеоптиль 1,9±0,40 2,1 ±0,41 2,0±0,24 2,2±0,5 1,8±0,42 

3 Негізгі тамыр 4,0 ± 1,52 4,5±0,78 2,5±0,24 4,1±0,81 1,75±0,3 

4 Жанама тамыр 1,7±0,86 1,3±0,81 1,7±0,25 1,6±0,9 1,9±0,43 

5 Қосалқы тамыр 2,9±0,85 2,5 ±0,93 1,6±0,37 2,7±0,37 1,9±0,29 

 

3-кестеде келтірілген сандық көрсеткіштерге статистикалық талдау 250С жарық 

термостатта өскен өскіндердің ішінде  сәбіз өсімдігінің гипокотильінің ұзындығы ең жоғары 

(2,6±0,30) дәрежеде, ал ең төменгі көрсеткіш жүгері өсімдігінде (0,5± 0,19) екендігін 

көрсетсе, ең ұзын колеоптиль сәбіз өсімдігінде (2,2±0,5), ең төменгі сандық көрсеткіш 

баклажан өсімдігінде (1,8±0,42) екендігін байқатты. Ал негізгі тамырдың ұзындығы жүгері 

өсімдігінде 4,5± 0,78-ге тең болса, жанама тамырдың ұзындығы баклажан өсімдігінде (1,9± 
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0,43) жоғары болып келеді. Қосалқы тамырдың ең жоғарғы көрсеткіші бидай өсімдігінде 

2,9±0,85, ең төменгі дәрежеде пияз өсімдігінде (1,6±0,37) қалыптасады.  

Демек, 250С жарық термостат алынған өсімдіктер ішінде  сәбіз өсімдігінің гипокотиль 

және колеоптильі үшін қолайлы болса, жүгері өсімдігі үшін негізгі тамыр мен қосалқы 

тамырларының дамып жетілуіне және баклажан өсімдігінің жанама тамырының 

қалыптасуына ең қолайлы орта болып есептелінеді.  

4-нұсқа бойынша алынған өсімдік тұқымдарына судың әр түрлі мөлшерінің 

(5мл,10мл,15мл) әсері зерттелінді (12,13,14 - суреттер).  

   

 

12- сурет. 5мл  суда өнген 

тұқымдар.     

13- сурет. 10мл  суда 

өнген тұқымдар. 

14 – сурет. 15мл  суда 

өнген тұқымдар. 
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Петри табақшасына 5мл су құйылып, бөлме температурасында, жарықта 

тұқымдар отырғызылды. Алынған нәтижелердің қорытындысы төмендегідей  

 бидай 3-ші күні 9%, орташа мәні 14%, жүгері өсімдігі үшін 3-ші күні 7%, орташа 

мәні 11%, пияздан 4-ші күні  3%, орташа мәні 11%, сәбіз өсімдігі 4-ші күні 2%, орташа 

мәні 4%, баклажан тұқымы әдеттегідей өнбеді.  

4- кесте. Жарықта 5мл мөлшерінде су құйылған өскіндердің морфологиялық 

көрсеткіштері мм 

№ Морфологиялық 

белгілер, мм 

Бидай Жүгері Пияз Сәбіз 

1 Гипокотиль 0,75±0,3 0,76±0,3 0,5±0,2 0,6±0,2 

2 Колеоптиль 5,3±1,6 3,4±1,1 1,5±0,3 0,6±0,9 

3 Негізгі тамыр 3,75±1,5 2,6±1,7 2,1±0,3 2,3±0,4 

4 Жанама тамыр 2,3±1,15 4,9±0,5 1,9±0,4 1,6±0,47 

5 Қосалқы тамыр 1,8±0,9 0,9±0,48 1,8±0,4 1,1±0,6 

4-кестеде 5мл мөлшерінде су құйылған өскіндердің морфологиялық 

көрсеткіштері, яғни ең жоғары гипокотиль ұзындығы жүгері өсімдігінде (0,76±0,3) 

болса, ең төменгісі  пиязда (0,5±0,2), ал ең жоғары колеоптиль бидай өсімдігінде 

5,3±1,6 көрсеткішті көрсетсе, ең төменгі колеоптиль сәбіз өсімдігінде (0,6±0,9), ал негізгі 

және қосалқы тамырдың ұзындығы бидай өсімдігінде жақсы көрсеткішті көрсетсе 

(3,75±1,5), жанама тамырының ұзындығы жүгері өсімдігінде 4,9±0,5-ке тең екендігін 

көрсетті. 

Демек, жарықта 5мл мөлшерінде ылғал құйылған өсімдіктер ішінде жүгері 

өсімдігінің гипокотиль және колеоптильі үшін қолайлы болса, бидай өсімдігі үшін 

негізгі тамыр мен қосалқы тамырларының дамып жетілуіне және жүгері өсімдігінің 

жанама тамырының қалыптасуына ең қолайлы орта болып есептелінеді.  

Бөлме температурасында, жарық бөлмеде 10мл мөлшерінде су құйылып, 

тұқымдар Петри табақшасына отырғызылды.  Зерттеуге алынған бидай өсімдігінен 2-ші 

күні 4% тұқым өнсе, орташа мәні 7% көрсетті. Ал, жүгері өсімдігінен 3-ші күні  9%-ды, 

орташа мәні 13%, пияздан 4-ші күні 2%, орташа мәні 8% болса, сәбіз үшін 6-ші күні 9%, 

орташа мәні 9%, баклажан тұқымы өнген жоқ. 

5- кесте. 10мл мөлшердегі ылғалда өнген өскіндердің морфологиялық 

көрсеткіштері, мм 
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№ Морфологиялық 

белгілер, мм 

Бидай Жүгері Пияз Сәбіз 

1 Гипокотиль 0,2±0,1 0,7±0,28 0,4±0,25 0,8±0,36 

2 Колеоптиль 3,6±1,7 2,8±1,01 1,5±0,5 1,13±0,4 

3 Негізгі тамыр 4,7±1,4 5,01±0,8 1,5±0,3 1,8±0,27 

4 Жанама тамыр 1,1±0,5 1,2±0,6 1,6±0,34 0,5±0,3 

5 Қосалқы тамыр 2,3±0,5 1,3±0,72 2,01±0,4 1,6±0,19 

 

5-кестеде келтірілген жарық бөлмеде, температурасы бірқалыпты, 10мл 

мөлшерінде ылғал құйылған өскіндердің морфологиялық көрсеткіштері, ең жоғары 

гипокотильі ұзын жүгері өсімдігінде (0,7±0,28), ең төменгі көрсеткіш (0,2±0,13), ал ең 

ұзын колеоптиль бидай өсімдігінде 3,6±1,7-ге тең болса, ең төменгі колеоптиль пиязда 

(1,5±0,5), негізгі тамыр жақсы жетілуі жүгері (5,01±0,8) мен бидай өсімдігінде (4,7±1,4) 

болса, қосалқы тамырдың ұзындығы бидай өсімдігінде (2,3±0,5), ең төменгі жүгері 

өсімдігінде (1,3±0,72) көрсеткішті көрсетсе, жанама тамырдың ұзындығы бидай 

өсімдігінде 2,13±0,5-ке тең болса, ең төмені сәбіз өсімдігінде (0,5±0,3) екендігін 

көрсетті.  

Демек, температурасы бірқалыпты, жарық бөлмедегі 10мл ылғалда өскен 

өсімдіктер үшін гипокотиль жақсы жетілген, ол жүгері өсімдігінде болса,  колеоптиль 

үшін бидай өсімдігі,  негізгі және қосалқы тамырларының дамып жетілуіне бидай 

өсімдігі қолайлы болса, жанама тамырының жақсы жетілуі пияз өсімдігі болып 

табылады. 

Петри табақшасына 15мл су құйылып, бөлме температурасында, жарықта 

тұқымдар отырғызылды. Алынған тұқымдардың нәтижелері төмендегідей:  бидай 2-ші 

күні 4%, орташа мәні 11%, жүгері өсімдігі үшін 2-ші күні 5%, орташа мәні 14%, пияз 3-ші 

күні  3% өнсе, орташа мәні 6%, сәбіз өсімдігінен 5-ші күні 5%, орташа мәні 10%, 

баклажан тұқымы әдеттегідей өнбеді.  

6-кестеде келтірілген 15мл ылғалда өскен өскіндердің ішінде  сәбіз өсімдігінің 

гипокотильінің ұзындығы ең жоғары (0,7±0,3) дәрежеде, ал ең төменгі көрсеткіш бидай 

өсімдігінде (0,3±0,15) екендігін көрсетсе, ең ұзын колеоптиль жүгері өсімдігінде 

(1,16±1,04), ең төменгі көрсеткіш бидай  өсімдігінде (1,3±0,3) екендігін байқатты. Ал 
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негізгі тамырдың ұзындығы бидай өсімдігінде 3,5±1,59-ге тең болса, жанама тамырдың 

ұзындығы жүгері өсімдігінде (1,5±0,7) жоғары болып келеді. Қосалқы тамырдың ең 

жоғарғы көрсеткіші жүгері өсімдігінде 2,3±0,9, ең төменгі бидай өсімдігінде (0,7±0,4) 

қалыптасады.  

6- кесте. 15мл  мөлшердегі ылғалда өскен өскіндердің морфологиялық 

көрсеткіштері, мм 

№ Морфологиялық 

белгілер, мм 

Бидай Жүгері Пияз Сәбіз 

1 Гипокотиль 0,3±0,15 0,5±0,19 0,4±0,2 0,7±0,3 

2 Колеоптиль 1,3±0,3 1,16±1,04 1,4±0,4 1,12±0,4 

3 Негізгі тамыр 3,5±1,59 2,6±0,8 1,06±0,5 3,8±0,9 

4 Жанама тамыр 0,7±0,4 1,5±0,7 0,9±0,42 1,78±0,3 

5 Қосалқы тамыр 0,7±0,4 2,3±0,9 1,5±0,63 2,2±0,4 

 

Демек, 15мл алынған өсімдіктер ішінде  сәбіз өсімдігіне гипокотиль қолайлы 

болса, колеоптиль үшін жүгері өсімдігі, негізгі тамырының жақсы жетілуіне бидай 

өсімдігі, қосалқы тамырларының дамып жетілуіне жүгері өсімдігі  және сәбіз өсімдігінің 

жанама тамырының қалыптасуына ең қолайлы орта болып есептелінеді.  

 
   1-гистограмма. 5мл,10мл,15 мл  ылғалда өнген өскіндердің  пайыздық көрсеткіші 

 

Петри табақшасына 5мл, 10мл, 15мл су құйылып, бөлме температурасында, 

жарықта тұқымдар отырғызылды. 5мл ылғалда өнген ең жоғары көрсеткіштікті 

көрсеткен бидай (14%) және пияз (11%), жүгері (11%), ең төмені сәбіз (4%) болды,  ал 10 

па
йы

з 
% 5мл

10мл

15мл
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мл-де ылғалда жүгері 13%-ды, сәбіз 9% көрсетсе, 10 мл үшін ең төмені пияз (8%) бен 

бидай (7%) тұқымы екен. 15мл ылғалда өнген өскіндер үшін ең жоғары  жүгері 

тұқымында 14%, сәбізде 10%, әдеттегідей бидай (8%) және пияз (6%) тұқымдарының 

пайыздық көрсеткіштері төмен. 

Демек, бұл тұқымдарды салыстыратын болсақ: 5мл ылғал үшін ең қолайлысы 

бидай мен пияз тұқымдары болса, ал 10 – 15 мл су жағдайында жүгері мен сәбіз 

тұқымдары қолайлы екен. Баклажан тұқымы 5мл, 10мл, 15мл су жағдайында мүлде 

өнбеді.  
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ТҰҚЫМДЫ КӨШЕТСІЗ ӘДІСПЕН ӨҢДІРУ ЖӘНЕ НАНОЭЛЕКТРОМАГНИТТІК  

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ. 

 

МЕДЕУОВА Ғ.Ж.  а/ш.ғ.к., қауым. п.м.а.  

                                                  АНУАРОВА Л.Е.б.ғ.к., қауым. проф м.а.  

                                        

 

        Түйіндеме:  Мақалада  қызылша (Beta vulgarіs) — қызылша туысына жататын екі 

жылдық бағалы техникалық дақылдардың бірі,сондықтан. бірінші жылы оның қоректік 

заттары бар тамыры мен жапырақ шоғы өседі.  Сонымен қатар. 1991 жылдан 

Қазақстанда  қызылшаның бір тұқымды жаңа сорттары аудандастырылып, себілген 

онда.  қызылшаның бір танапта ұзақ жылдар бойы ауыстырмай сепкенде, оның 

зиянкес жұмыр құрты мен тамыр биті көбейгендігі, одан  қызылшаның түрлі аурулар 

мен зиянкестерден қорғауда, оның өнімділігін арттыру үшін, тұқымды көшетсіз әдіспен 

өндіру мен ноноэлектромагниттік технологияны көтеруде ауыспалы егістің маңызы 

зор.Сондықтан мал азықтық  қызылшасының (Beta vulgarіs z. v. crassa) құрамында 

көмірсулар, витаминдер, тұздар, азотсыз экстракты заттар бар. Сондықтан ол жоғары 

сапалы және жұғымды мал азықтық дақыл.  Қызылша тұқымы көшетсіз өсірген кезде 

дұрыс шешілетіні туралы айтылған. 

     Кілт сөздер: Электрофизикалық әдіспен өңдеу, көшетсіз әдіспен қысы жылы 

болатын аймақтарда, сондай-ақ қыс түспей тұрып, ксеромофортық құрылымды 

тамыржемістердің белгілі бір мүшелерін алуға бағытталған барлық агротехникалық 

шаралар комплексін жүргізген кезде табысты өсіруге болады. 

    Қазіргі заманғы фабрикалық қызылша дакылын өсіруде  дара дәнекті және 

біркелкі тұқым  өнгіштігі  90 пайыз  болуын қажет етеді. Біздің еліміздің көп жылдық 

практикасы мен шетелдік тәжірбиелердің көрсеткеніндей, бұл проблема, ең алдымен, 

суармалы аймақтарында тұқымды көшетсіз өсірген кезде дұрыс шешіледі. Тұқымды 

көшетсіз тәсілмен өсірудің мәні мынада. Жаздыкүні тұқым үшін егілген қант 

қызылшасы күзде қазылып алынбай, сол күйінде қалдырады. Қыстап шыққан 

тамыржемістері көктемде қайта өніп шығады да, гүл сыйдамының арасында 

қалыптасып, жеміс салады. 



 57 

 Өсіп-өну кезеңінің ерте басталатынына байланысты көшетсіз егілген тұқым 

топырақтың күзгі-қысқы ылғал қорымен қоректік элементтерін барынша пайдаланады. 

Сондықтан да көшетті  егуге қарағанда оларда өсімдіктердің өнімділігін арттыру үшін 

мүмкіндік едәуір мол болады. 

 Тұқымды көшетсіз өсіру әдісінде көшетті  әдісіне қарағанда жұмсалатын шығын 

аз, оларды өзіндік құны 2-3 есе арзан болады. Өйткені көктемде қызылшаны сирету, 

жинау, шоқалау, тамыржемістерін сақтау, көктемгі шоқаланудан оларды іріктеп алу, 

қайта іріктеу және отырғызу жұмыстары жүргізілмейді [1]. 

 Қант қызылшасы тұқымын көшетсіз әдіспен қысы жылы болатын аймақтарда, 

сондай-ақ қыс түспей тұрып, ксеромофортық құрылымды тамыржемістердің белгілі бір 

мүшелерін алуға бағытталған барлық агротехникалық шаралар комплексін жүргізген 

кезде табысты өсіруге болады. 

 Қазақстанның интенсивті суармалы егіншілігінің және қызылша егілетін оңтүстік 

аймақтарының климат жағдайлары қант қызылшасының сапалы тұқымын көшетсіз 

егіп, мол өнім алуға қолайлы-ақ [3]. 

Бірақ бұл тәсілді өндіріске ендірудегі негізгі кедергі қант қызылшасының қайта 

қыстап шығу мүмкіндігінің жетіспеушілігі және сонымен қатар тамыр жемісі 

массасының артық мөлшерде болуынан болып отыр. Қазіргі кезде аталған дақылдың 

танаптағы сиректілігі мен тұқым өнімінің төменгі дәрежесі байқалады. Сондықтан 

біздің алдымызға қойған мақсатымыз қант қызылшасының тұқымын жылдар бойы 

көшетсіз әдіспен өсіру тәсілінде көп жылдық репродукция барысында қант 

қызылшасының тұқымын көбейту тиімділігін жоғарлату. Осыған байланысты қант 

қызылшасының ғылыми зерттеудегі өзекті мәселесі оның тұқымын көп жылдық 

технология бойынша көбейтуді шешу жолдарының бірі оның ортаға бейімділігін 

арттырып агробиология ерекшелігін зерттеу, ол үшін төменде келтірілген 

инновациялык шараларды іске асыру қажет. 

4. Өсімдіктер мен тұқымға электромагниттік әсер. 

5. Сапропель (теңіз түбінен алынып өңделген органикалық заттар) 

экстрактысының органикалық сарқынын қолдану.  

6. Сарқындылардағы металлдар нанобөлшектерінің белсенділігі. 
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Ұсынылып отырған тұқымды өңдеудің жаңа технологиясы  қызылша өркенінің 

біркелкі өсіп-өнуіне ықпал жасап, өсімдіктің қысқа төзімділігін әдеттегі өңделмеген 

тұқымға қарағанда едәуір арттырды [4]. 

  Зерттеу барысы тұқымды себу алдында электрофизикалық әдіспен өңдеу және 

өңдемей себуде топырақтың сулық режимі  екі вариантта да біршамада болғандығын 

көрсетті  (1 кесте) . 

 

1 кесте. Қызылшаның «себу-көктеу» кезеңіндегі ылғалдың қоры мен 

топырақтың ылғалдылығы (20123-2016 жылдар). 

 

№ 

р

/с 

Анықтау  мерзімі Топырақ 

қабаты, см 

Топырақтың ылғалдылығы, % 

Бақылау 

варианты 

Электрофизикалдық 

өңдеу 

1 20 тамыз 15 20,2 20,4 

2  30 21,9 21,9 

3  45 22,03 22,05 

4 Орташа 0-45 21,34 21,45 

 

  1 кестедегі деректерден көрініп тұрғандай, тәжірибе жүргізілген жылдары 

орташа алғанда себу кезінде топырақтың ылғалдылығы бақылау вариантында 15 см 

тереңдікте – 20,2 %, 30 см – 21,9; 45 см – 22,03 және электрофизикалық өңдеу кезінде 

тиісінше 20,4; 21,09 және 22,205 % болды. Осындай байланыстылық топырақтың 

ылғалдылығы мөлшері бойынша да байқалды (2  кесте).  
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2 кесте. 0-45 см топырақ қабатындағы «себу-көктеу» кезеңіндегі ылғалдылық 

мөлшері (2013 -2016 жылдар). 

 

№ 

р

/с 

Топырақ 

қабаты, см 

Бақылау варианты Электрофизикалық өңдеу 

Анықтау мерзімдері 

20 

тамыз 

1 

қыркүйек 

10 

қыркүйек 

20 

тамыз 

1 

қыркүйек 

10 

қыркүйек 

1 15 19,

2 

18,

40 

17,

10 

20,

4 

19,

3 

18,

8 

2 30 20,

45 

17,

06 

15,

12 

21,

5 

19,

7 

18,

3 

3 45 21,

05 

19,

0 

14,

7 

22,

2 

20,

4 

19,

04 

4 0-45 20,

2 

18,

15 

15,

6 

21,

4 

19,

8 

18,

7 

   

   Сонымен бірге қөшетсіз қызылша тұқымының шығымыдылығы бойынша нақты 

заңдылықтың, атап айтқанда: тұқымды электрофизикалық әдіспен өңдеп себуде 

тұқымның шығымдылығы кәдімгі себудегіге қарағанда жоғарылығының байқалғанын 

да атап өткен жөн (3 кесте).  

   Тұқымды электрофизикалық әдіспен өңдеп  себу кезінде оның егістік өнгіштік 

қасиетінің жоғары болуы (79%)  оны биологиялық деструкция тәсілмен алынған 

наноматериалдардың  тірі клеткамен жақсы биобірлестікте, болуында. Соның 

нәтижесінде көктей бастаған тұқымның қарқыны өте жоғары болып, ауруға төзімділігін 

артырды.Осыған орай тұқымды элекрофизикалық әдіспен өңдеу және өңдемей 

себудің кездерінде[ 2 ] 
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3 кесте. Электрофизикалық әдіс және өсімдіктердің зиянкестері  мен егістік 

өңгіштігі (2013 -2016жылдар). 

 

Тәжірибенің 

нұсқасы 

Өнгіштік,  % Өсімдіктердің жәндіктерден зиян 

шегуі 

Зертханалық Егістік 1 2 3 

Бақылау 

 

81 58 2,5 52 1,

4 

Электрофизикалық 

өңдеу 

89 79 1,6 31 0,

45 

 

 Ескертулер:    1– зиян шегудің орташа баллы 

       2 – бүлінген өсімдіктер  % 

       3 – бүліну коэффиценті 

Өскіндердің   пайда болу қарқыны әртүрлі болады. Мәселен, тұқымды өңдемей 

себу кезінде бірен-саран өскіндер жетінші күн дегенде бой көрсете бастаса, 

элекрофизикалық өңдеудің арқасында бесінші күні пайда болды. Ал өскіндердің 

жаппай пайда болуы тиісінше 11-ші және 9-шы күндері тіркеліп, «Себу-көктеу» 

кезеңінің ұзақтығы тұқымды өңдемей сепкенде  14, ал элекрофизикалық өңдеуде 10 

күн  құрады.   

Біздің зерттеулердің міндеттерінің  қатарына бороздалық әдіспен  себер алдында  

тұқымды электрофизикалық тәсілмен өңдеу  қызылшаның қыс алдындағы  жиілігіне 

әсері,  тұқымды өңдеудің түрлі тәсілдерімен салыстырғанда суармалы  Жаркент  

жағдайында  қаншалықты тиімді екендігін анықтау болды. Тұқымды өңдеу тәсілдерінің 

қыс алдындағы көшетсіз тұқымдықтардың сақталуы мен көшеттердің жиілік 

мөлшеріне әсерін зерттеу бойынша жүргізілген тәжірибелер  мынаны көрсетті [1-3]. 

 Қызылша өскінінің жиілігі толық өскіндер кезеңінен бастап  тұқымды жинау 

кезеңіне дейін 1 қума метрдегі өсімдіктер саны әр түрлі болатынын көрсетті (4 кесте, 1 

сурет). Мәселен, тұқымды өңдемей  себу кезінде ол орта есеппен тәжірибе жүргізген 

жылдары  1 гектарға  242-ні құраса, электрофизикалық тәсілмен өңдегенде 550 дана 

болды. Бұл бірінші кезекте  өңделген тұқымның  егістік өнгіштігінің  ерекшеліктеріне 

байланысты екендігін  атап өткенбіз. 
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4 кесте. Тұқымды өңдеу тәсілдері  және өсімдіктің қыста сақталуы мен 

көшеттердің жиілігі (2013-2016 жылдар). 

 

№ 

р

/с 

Тәжірибе 

варианттары 

Кезеңдер бойынша көшеттердің  қалыңдығы 

гектарына мың данадан 

Қысқы 

кезеңдегі 

сақталуы, % Толық 

өскіндер 

Қыстату 

алдында 

Қыстату- 

дан соң 

Жинау 

алдында 

1 Бақылау 

 

11/242 9/1

98 

6/13

2 

4/88 66,6 

2 Электро 

физикалық 

тәсілмен  

өңдеу 

 

25/550 

 

21/

462 

 

17/3

74 

 

10/22

0 

 

80,9 

 

Ескерту:  бөлім – 1 қума метрдегі өскіндер жиілігі, дана. 

        бөлінгіш –     көшеттердің жиілігі, мың дана/га. 
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Сурет-1. ЭФМӨ және көшеттер жиілігі 

 

 Өсіп-өнудің күзгі кезеңінде бақылау вариантында  өсімдіктердің  опат болуы 18,1 

% құраса, электрофизикалық тәсілмен  өңдеуде  – 16  % болды. Нақтырақ айтқанда, 

тұқымды электрофизикалық тәсілмен өңдеу өсімдіктің жиілігінің  аз сиреуіне әкеліп 

соқты.Ал бақылау вариантындағы өсімдік санының аз болуы   бұл тәжірибеде  

өсімдіктердің әлсіз болып түрлі зиянкестер мен ауруларға шалдығуымен   түсіндіруге 

болады.   

Мәселен, тәжірибе жүргізілген жылдар ішінде  өсімдіктің   тұқым өнімділігі 

гектарынан 15,0- 18,3  центнерді құраса, бақылау вариантында  гектарынан 11,5-15,0 

центнерден ғана өнім алынды  (-2,0  центнер) [4]. 

Зерттелген өңдеу тәсілдері тұқым сапасына ешқандай әсерін тигізген жоқ. 

Олардың  өнгіштігі мен  1000 тұқымның салмағы, топтық құрамында айта қаларлықтай 

алшақтық болмады. Сонымен катар, көшетсіз  тұқымды себер алдында   құрамында 

металдардың нано және макро бөлшектері бар HUMIN PLUS стимуляторымен және 
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электромагниттік өріспен  өңдеу  көшетсіз қызылша  тұқымының жазғы    мен  күзгі 

кезеңдегі өскіндерінің өсу және қоректік затардың ,  қанттың жиналуын   толығымен  

жақсартты.  

 Қорыта айтканда, жүргізілген тәжірибелер себер алдында қызылша 

тұқымдардың  қорытпалы бактериалдық деструкцилау арқылы алынған (темір, 

мырыш. мыс) металдар ерітіндісімен және сапропель сығындысы ерітіндісімен өңдеу 

олардың егістік өнгіштігі мен көктеуін барынша жақсартатын әсері барлығын көрсетті. 

Яғни, Неміс-орыс биомагниттік кибернетика және нанотехнология  институтының  

зертханалық  тәжірибелері, өндірістік жағдайда «Қамкорлық» ЖШС дәлелелін тапты. 
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