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А Л ҒЫ  СӨЗ

Ауыл шаруашылығының маңызды саласының біре- 
гейі жеміс жөне көкөніс шаруашылығын дамытуда осы 
салаларда жүмыс жасайтын мамандарды дайындауға, 
жалпы халыңтың білімін көтеруге басты назар аударған 
жөн. Бұл бағытта орыс тілінде жазылған ресейлік өде- 
биеттер жеткілікті. Бірақ бүл өдебиеттерде Қазаңстан 
Республикасының табиғаты мен жер жағдайлары, соған 
сәйкес өсірілетін дақылдар мен сорттары, олардың агро- 
техникалың күтім ерекшеліктері ескерілмегені анық. 
Әрі бүгінде мемлекеттік тілде дайындалған оңулыңтар 
мен оқу ңүралдары жоңтың ңасы. Бүл практикумды 
жазуда осы олңылыңтың орнын толтыру маңсаты көз- 
делді.

Практикум екі саланы ңамтыған: жеміс шаруашы- 
лығы мен көкөніс шаруашылығы.

Практикум оқушылардың дөрістен алған теориялың 
білімін бекітуге және жеміс, көкөніс шаруашылығынан 
зертханалың жүмыстар мен тәжірибелік сабаңтарды 
тікелей жеміс бағы мен көкөніс танаптарында, сондай- 
ақ шаруашылыңтарда жүргізу арңылы тәжірибе жинақ- 
тауға мүмкіндік береді.

Практикумда жеміс-жидек даңылдарының биология- 
сына, өсу және жеміс салу ерекшеліктеріне, оларды тал- 
дауға, көбейтуге, ңалыптастыруға көңіл бөлген. Соны- 
мен ңатар жеміс бағын орналастыру, тікпе көшеттерді 
өсіру жөне отырғызу процестерін қамтыған.

Көкөніс шаруашылығында даңылдардың таза, ңуат- 
ты жөне стандартңа сай көшетін алу агротехникалың 
жүмыстардың ең маңыздыларына жатады. Көшеттердің 
сапасы пайдаланатын түңым сапасына, өсіретін ңоректік 
алаңына, себу сүлбасына байланысты болады. Сондың- 
тан практикумда осы мөселелерді шешуге арналған тех-
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нологиялық жүмыстар қарастырылған. Оларға түқым 
сапасының негізгі көрсеткіштері, олардың егістік өн- 
гіштігін арттырудың агротехникалық төсілдері мен кө- 
көніс дақылдары көшеттерін өсіру кезіндегі өсімдік- 
терді орналастыру сүлбалары жатады. Сондай-ақ, қор- 
ғалған жерде, ашың танап үшін өсірілетін көшеттерді 
арнайы шыныңтырудан өткізу ңажеттілігі ескерілген.

Практикумда берілген материалдарды оңушы толық 
меңгеру үш ін өрбір тақырыптың соңында іс ж үзінде  
орындайтын тапсырмалармен ңатар бақылау сүраңтары 
берілген. Тапсырмаларды орындауға қажетті қүралдар 
мен материалдар көрсетілген.

Бүл практикум, жоғарғы арнайы оқу орындарында, 
көсіби-техникалық колледждерде оңитын студенттерге 
арналған бағдарламаларды ескере отырып жазылған.



1 -Т А Р  А У

Ж ЕМІС ӨСІМ ДІКТЕРІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫ Қ
Н Е ГІЗД ЕРІ

1.1. Ж еміс-жидектердің өндірістік-биологиялық
топңа бөліну ерекшеліктері

Сабақтың маңсаты: Студенттерді жеміс-жидек өсім- 
діктерінің биологиялың-морфологиялың негіздерімен, 
ботаникалың ңұрамымен жөне өндірістік-биологиялың 
ңасиеттерімен таныстыру.

Әдістемелік щ с қ а у  және тусініктеме

Мәдени жеміс-жидек өсімдіктері бір кездердегі та- 
биғи түрлерден шыққан, олардың көптеген түрлері мен 
формалары қазіргі кезде де өседі.

Табиғи жөне мөдени өсімдіктер өр ңилы тарихи дө- 
уірлерде пайда болған. Олар түрлі топыраң пен климат-
та және өзгеше экологиялың жағдаиларда қалыптасып 
дамыған. Сондыңтан, жеміс-жидектер өсу шамасы мен 
сипаты, жеміс салуы, жеміс сапасы, өмір сүргіштігі мен 
тіршілік жағдайына мүңтаждығы жағынан алуан түрлі. 
Осы аталған ңасиеттері, сондай-ақ жемістерінің тағам- 
дық өрі технологиялың қүндылығы мен олардан өн- 
дірілген өнімдердің өзара морфологиялың үқсастыңта- 
ры негізінде жеміс-жидекті дақылдарды өндірістік-био- 
логиялық топтарға жүйелеу ңабылданған. Десек те, 
практикалың ж еміс шаруашылығында ңабылданған 
жеміс даңылдарын топтарға бөлу ботаникалың жіктеу- 
лерге сай келе бермейді. Өйткені, жеміс шаруашылы- 
ғында топтастыру шешімдерінің көбінде олардың өсуі 
мен ж еміс салуының морфологиялың-биологиялың  
бірлестігінің негізінде бір топтағы дақылдарды өсірудіқ 
өнеркөсіптік үйлесімі қарастырылады.
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Жемісті өсімдіктер төмендегідей өндірістік-биология- 
лық топтарға бөлінеді: шекілдеуікті, сүйекті, жидекті, 
жаңғақты, субтропикалың, мөңгі жасыл жөне тропика- 
лық жеміс даңылдары.

1. Шекілдеуікті жеміс дақылдары. Бүл топқа енетін 
жеміс даңылдары раушангүл түңымдасына, алмалың 
тармағына жатады. Ж емісі нөрлі, алма төріздес, қалың, 
жаңсы дамыған. Шекілдеуікті жеміс даңылдары тасы- 
мал дауға ңолай л ы өрі жақсы саңталад ы.

Кез келген қалыпты жабыңтүқымды өсімдіктердің  
жемістері жемісқап пен түңымнан түрады. Жемісңап 
үш бөліктен түрады: экзокарп, мезокарп жөне эндокарп. 
Экзокарп -  жемісқаптың сыртқы қабаты, мезокарп -  ор- 
таңғы ңабаты, эндокарп — ішкі қабаты.

Алма тәріздес жемістері бар шекілдеуікті дақылдар: 
алма, алмүрт, беже, шетен, ңара шетен (арония), ырғай, 
долана, мупімула. Мүндай жемістердің жемісқабы жақсы 
дамыған, жүңа, тығыз экзокарпті және етті, екіқабатты 
мезокарпті (өте пісіп кеткенде үнтаңты болып келеді).

Шырын жүмсағының ішкі жөне сыртңы қабаттары- 
ның арасынан түтікті-талшықтарының он шоғы отеді. 
Осы түтікше шоңтарымен шектелген жемістің ішкі бо
л т  гүл түйінінің қабырғасынан пайда болады да, жеміс 
өзегін қүрайды. Осы жүмсаңтың сыртңы қабаты гүлта- 
бан мен тостағанша жапырақшаның біртүтас өсуінен 
пайда болады. Өзектің ортаңғы бөлігінде орналасқан бес 
үрыңңапта жемістің дәндері дамиды. Үрықңаптың ңа- 
бырғалары жарғаң төріздес қабықшалардан түрады, 
оларды эндокарп деп атайды. Мүндай жемістер жалған 
жемістерге жатады.

Ш екілдеуікті дақылдар сорттарына, телітушілеріне 
жөне қолданылатын күтімге байланысты шамамен 15-80 
жылға дейін өмір сүреді, жеміс салуы 3-12 жылдан бас- 
талады, өнімнің орташа мөлшері бір гектардан 30-50 т- 
ға жетеді.

2. Сүйекті жеміс дақылдары. Бүл топтағы жеміс дақыл- 
дары раушангүл түңымдасына, алхоры тармағына жата
ды. Олар -  өрік, шабдалы, шие, қызыл шие, алхоры, шо- 
мырт өрік жөне т.б.
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1-сурет. Жемістің морфологиялық ццрылымы.

А — алма: 1 ~ тостпаганша жапырақша қалдыгы, 2 — ось 
бойы, 3 — жцрекшесі, 4 — жемісқаптагы өткізгіш 

талшықтар, 5 -  тцқым цяшыгы, 6 -  пленкалы эндокарп,
7 -  мезокарп, 8 -  экзокарп, 9 -  тцңым; Б -  алхорының 

шырынды суйекшесі: 1 — жемісқаптың етті бөлігі (мезо 
және экзокарп ) , 2 -  эндокарп ( суйекше), 3 -  тпцқым;

В -  грек жаңгагындагы жаңгақтың щргақ сщекшесі:
1 -  тццым, 2-(жаңгақ, қабыгы) ішкі бөліктерімен 

эндокарп; Г -  бцлдіргеннің ңцрама дәнектері: 1 -  қцргақ
дара дэн, 2 -  етті бірігіп өскен жеміс табаны,

3 — тостаганша жапырақшалар; Д  — тцшаланың жидегі.
1 -  гцлшогырының осі, 2 -  гул серігі, 3 -  жеміс саеагы 

ңызметін атқаруьиы, жеміс табанының созыңқы бөлігі
(В.В. Фаустов бойынша)



Жемісі сцйекті жеміс деп аталады, олар нөрлі, еттес 
балдырлы, тасымалдауға соншалың ңолайлы емес, үзаң 
уаңыт саңтауға жарамайды, негізінен жасаң түрінде өң- 
деуге пайдаланылады. Сыртқы ңабаты (экзокарпі) — жү- 
ңа, жылтыр жөне түкті болып келеді; ортаңғы қабаты (ме- 
зокарпі) — шырынды, етті; ішкі ңабаты (эндокарпі) — ңат- 
ты, сүйекті. Сүйекшенің ішінде бір түқымы болады. Мүн-
дай жемістер сүйекті жемістерге жөне шилен (унаби) мен
зөйтүн өсімдіктеріне төн. Бүлардың жемістері тек гүл
түйінінен пайда болады, ондай жемістерді нагыз жеміс 
деп атайды.

Сүйекті жеміс даңылдары орта шамамен 10-60 жыл 
өмір сүреді, жеміс салар шағы 3-5 жылдар аралығында, 
өнім мөлшері бір гектардан орташа 5-20 тоннаға жетеді.

3. Жидекті жеміс дақылдары. Мүндағы жеміс өсім- 
діктері өр түрлі ботаникалық түңымдастар ңатарына 
жатады. Бүлдірген, қүлпынай, таңңурай, бөрткен -  рау- 
шангүл түңымдасына, ал ңара, ңызыл, сары ңарақат, 
түшала -  тасжарған түңымдасына жатады. Бүл топтағы 
даңылдар ең ерте жеміс салатын өрі жемістері ерте пісе- 
тін өсімдіктер. Біраң тасымалдау жөне саңтау түрғысы-
нан алғанда нашар, сондыңтан да көбіне өвделген күйін- 
де ңолданылады.

Жемістері негізінен жидек деп аталады, біраң ңүры- 
лымына ңарай бүлдірген мен ңүлпынай күрделі дәнекті 
жеміс, таңқурай мен бөрткен қүрама шырынды сүйек 
жеміс, ал ңараңат пен түшала нағыз жидек деп те атала
ды. Жемістері жалған жемістілерге жатады.

Жидек дақылдарының өмір сүру үзаңтығы 6-30 жыл- 
ға созылады, жеміс салу кезеңі 2-3 жылдары басталады. 
Өнімділігі орта есеппен 3-15 тоннаға жетеді.

4. Жаңғақты дақылдар. Бүл топңа жаңғаң жөне кур- 
гак сүйекті жеміс байлайтын өр түрлі ботаникалың тү- 
ңымдастарға жататын, ңоңыржай аймаңтарда өсетін 
жеміс дақылдары кіреді, олар: грек жаңғагы, пекан, ор- 
ман жаңғағы, пісте, талшын, бадам жөне т.б. Жемістері 
ңүрғақ, жеуге жарамайды. Тағамдың мәні бар бөлігі -  
дөні. Дөнінің сыртңы ңабаты грек жаңғағы, пекан, ба-
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дам, пістеде сүректелген, сынғыш келетін қабыңпен (эк- 
зокарппен), ал талшын жөне түт жүқа тері төрізді ңабық- 
пен іҚапталған.

Ж еңғаң дақылдары негізінен үзаң жыл жасайды. 
Грек жаңғағы, пекан, пісте орта шамамен 200-500 жыл 
өмір сүреді. Жеміс салатын мезгілі 3-15 жылдар аралы- 
ғында басталады. Орташа өнімділігі 10-40 ц/га. Жаңғаң 
дәнінің қуаттылығы жоғары, қүрамы негізінен жеңіл 
сіңетін нөруыздар мен майдан түрады. Жаңғақ дақыл- 
дарының жемісі үзаң сақталады, тасымалдауға ңолай- 
лы. Олардың дөндерін тағам ретінде өрі өнеркөсіпте 
шикізат есебінде пайдаланады.

5. Суптропикалың жеміс дақылдары. Бүл топқа енетін 
өсімдіктер өзінің өсіп-өнуі мен жеміс беруі үшін биоло- 
гиялың талабы жағынан вегетациялың кезеңі үзаң, 
қысы жылы климатты жөне орасан зор қалыпты темпе
ратура қорын ңажет етеді. Бүлар негізінен түспелі жа- 
пыраңты өсімдіктер және мөңгі жасыл өсімдіктермен
салыстырғанда суыңңа төзімдірек -12-15 °С-ңа дейін төзе 
алады (анар, інжір, ңүрма, зәйтүн, фейхоа)

6. Мәңгі жасыл жеміс даңылдары (цитрустар). Бүл топ
ка енетін өсімдіктер -  мөңгі жасыл өсімдіктер (мандарин, 
апельсин, лимон, грейпфрут, цитрон, кинкан, трифолиа- 
та), аңызды түңымдасына, померациялың тармағына 
жатады. Жемістері жидек төріздес померане деп атала- 
ды. Олардың сыртқы экзокарпі -  ңалың, жеуге жарам- 
сыз, ерекше хош иісті, ортаңғы мезокарпі -  кеуекті плен
ка төріздес, жемісті жеке бөліктерге бөліп түрады, ішкі 
эндокарпі -  шырынды, бөлігі жеуге жарамды.

Жеміс-жидек өсімдіктерінің
биологиялық-морфологиялық т опт арга бөлінуі

Барлың жемісті даңылдар морфологиялың өсу ерек- 
шеліктеріне сай жөне көлемі мен тіршілік ету үзаңты- 
ғына байланысты төмендегідей топтарға бөлінеді.

1. Ағаштар тобы. Бүл топқа биік өрі діңі айрықша да- 
мыған ағаштар (грек жаңғағы, пекан, талшын, ңызыл
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шие, т.б.) мен көлемі кішірек, діңі бөсең байңалатын ағаш- 
тар (алма, алмүрт, өрік, шетен, қүрма) жатады. Бүлар ең 
үзаң өмір сүретін, біраң жемісін кеш беретін өсімдіктер.

2. Бүталар тобы. Әдетте бірнеше діңі болады, кейде 
біреу, бірақ нашар білемделген (ағаш төрізді пзие, анар, 
орман жаңғағы, пісте). Ағаштар тобымен салыстырған- 
да бүл топтағы өсімдіктердің тіршілік ету мерзімі қыс- 
ңалау, бірақ жеміс салу кезеңі ертерек басталатындығы- 
мен ерекшеленеді.

3. Бүтатектестер тобы. Топыраң үсті мүшелері аласа, 
бүта формасында ңалыптасып, бірнеше теңдес бастама 
(нөлінші ңатардағы) бүтаңтардан түрады. Негізгі білек- 
тік заңымданған сабақтарын жерасты атпа бүтаңтары 
арңылы жаңартып отыруға бейімделген. Әдетте өте ерте 
жеміс салады, біраң та тіршілік ету мерзімі онша үзақ 
емес (ңара, ңызыл, сары ңараңат, түшала).

4. Шырмауықтектестер тобы. Бүл топтағы жеміс өсім- 
діктері көнжылдьщ, шырмалатын ағаш сабақты (лимон
ник, актинидия) немесе өрмелейтін (жүзім) бүта түрінде 
кездеседі.

5. Көпжылдық шөптектестер тобы. Бүл топтағы өсім- 
діктердің көнжылдың тамыр жүйесі мен жер бетіне жа- 
йыла өсетін ықшамдалған сабағы болады. Жеміс салу 
мерзімі мөдени түрлерінде ерте басталады жөне өмір сүру 
мерзімі қысңа (бүлдірген, қүлпынай, мүкжидек, т.б.).

Тапсырма:

1. Ж еміс-жидектердің өндірістік-биологиялың топ- 
тарымен танысып (1-ңосымша), 1-2 кестелерді толтыру.

1-кесте
Өндірістік-биологиялық топтардың ботаникалық негізі

Түқымдасы Дақыл Тегі Түрі
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2-кесте
Жеміс-жидек дақылдарының негізгі биологиялың әрі

шаруашылық ерекшеліктері
р. - ■ ■■■ ---

Дақыл Үлесі, % Тіршілік 
үзақтығы, жыл

Жеміссалу
мерзімі, жыл

Орггаша 1 
өнімділігі, ц/га

Қүрал-жабдыңтар:

1. Жемістердің ңүрылымы, плакаттар.
2. Жас (алма, алмүрт), консервіленген (алхоры, шие, 

өрік, қарақат, жүзім, түшала, бүлдірген), қүрғақ (грек 
жаңғағы, орман жаңғағы, талшын) жемістер.

3. Пышақ немесе алмас, лупалар, ңағаз немесе өйнек.

Бақылау сүрақтары:

1. Жеміс даңылдары қандай өндірістік-биологиялың
топтарға жіктеледі?

2. Шекілдеуікті топқа қандай дақылдар кіреді, жемі-
сінің биологиялық атауы қандай?

3. Сүйекті даңылдарға, жидекті, жаңғақты даңылдар-
ға қандай жемістер жатады?

4. Ағашты, бүталы, бүтатектес, т.б. топтарға қандай
жеміс өсімдіктері жатады?

5. Бүлдірген мен түшала жемістерінің күрделі болуы-
ның себебі неде?

1.2. Ж еміс ағашының топырақ үсті бөлігінің  
қүрылымы ж әне ж еміс салатын бүтақшалардың

келбеті

Сабақтың мақсаты: Жеміс ағашының жалпы морфо- 
логиялың қүрылымы мен оның мүшелерінің атңаратын
қызметімен танысу.
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Әдістемелік нцсқау жэне тцсініктеме

Негізінен кез келген өсімдіктің топырақ үсті бөлігі 
сабаңтан жөне ондағы орналасқан буршіктен, жапьірақ- 
шсін, гцлден, жвмісі мөн дәнінөну түрі өзгвргвн сабаңтар- 
дан (тікеншелер мен мүртшалар) тұрады. Жеміс ағаш- 
тарында дөндегі бастапңы сабақша бүршігінен алғашңы 
сабаң қалыптасады, ол көйіннөн жанама бұтаңтары бар 
орталық діңге айналады. Кейбір ағаштарда екі жөне одан 
көп діңі болады. Қатты өсетін бүталарда (орман жаңғағы, 
шырғанақ, ңара шетен) бас дің болмайды, бірнеше жі- 
ңішке діңдері болады, оларда ағаштармен салыстырған- 
Да ңысқалау өркендер мен бүтаңтар орналасқан. Көпте- 
ген жидек бүталарында негізгі сабаңтары ңысқа (1-2 м) 
өрі жіңішке. Мысалы, ңара ңараңат әр түрлі жастағы жа
нама бүтаңтары бар бірнеше тамыр түбінен шыңңан са- 
бақтардан түрады, ал таңңурай бір жылдық жөне жеміс 
салғаннан кейін ңурап ңалатын, екіжылдың жемісті са- 
баңтардан түрады.

Ж үзім, лимонник, актинидия өсу кезінде тіреуді ңа-
жет ететін салыстырмалы түрде жіңішке және үзын, тар-
маңталған тез өсетін негізгі сабақтан түрады. Көпжыл-
ДЫҢ шөптектес өсімдіктердің сабаңтары болмайды неме-
се өте ңысқарған, мысалы бүлдірген мен ңүлпынайдың
мүйізшелері, олардан мүртшалар, жапыраң жөне гүлшо- 
ғыры өсіп шығады.

Өсімдіктердің жер бетіндегі бөлігі — сабақ жүйесі дің 
мен бөрікбасынан түрады.

Цің — ағаштың орталың бөлігі, тамыр мойыншасынан 
басталып, жоғары бағыттағы тіктеме бойында орналаса- 
ды. Ол тамыр жүйесі мен сабаң жүйелерін морфология- 
лық өрі функциялың біртүтастықңа байланыстырады.

ДІҢ ағаштың жер бетіндегі барлың мүшелерінің ме- 
ханикалың негізінде ғана ңызмет етпейді өрі ассимиля
ция мүшелерінің ңолайлы орналасуын қамтамасыз ете- 
ді, тағы да жанама бүтаңтардың өсуі мен тармаңтары- 
ның өзара бағыныштылығын реттейді, Осының арңа-

тасуын қамтамасыз етеді (2-сурет).
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2-сурет. Жеміс агашының қцрылымы:

1 -  орталыцдің;А- сидам; В -  жетекиіі д ің ;Д - бой өркен;
2 -  бірінші қатардагы қаңқалық бцтацтпар; 3 -  екінші 
қатардагы қаңқалық бцтпақтар; 4 -  цшінші қатардагы 

тармақ; 5 -  қаңқалық бцтак,тардың бой өркендері;
6 -  жартылай ңаңцалыц бцтақ; 7 ,9 ,1 0 -  жеміс 

бцтақшалары; 8 -  тамыр мойыншасы; 11 -  кіндік тамыр; 
1 2 -  көлденең тамыр; 1 3 -  тік тамыр; 1 4 ,1 5 -  шашақ 
тамырлар; А -  типтері; а ) өсу, б) сору, в) ауыспалы, 

г) өткізгіш; Б -  соргыш тамырлардың бөліктері;
1 — оймақша, 2 -  созылу аймагы 3 -  copy аймагы,

4 — әткізгіш аймагы
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Дің келесі бөліктерден тұрады. Сидам -  діңнің тамыр 
мойыншасынан бірінші ңаңқалың бүтаңңа дейінгі бөлігі. 
Оның биіктігі ағаштың жасына байланыссыз болады. 
Сидам биіктігіне ңарай мынадай топтарға бөлінеді.

1. Сидамсыз -  биіктігі 40 см-ге жетпейді.
2. Аласа сидамды -  биіктігі 40 см-ден 60 см-ге дейін.
3. Орташа сидамды -  биіктігі 70-100 см.
4. Жоғары сидамды — биіктігі 130 см-ден жоғары. 
Жетекші бцтақ (басты дің) -  діңнің ортаңғы бөлігі,

сидам мен бой өркенінің арасында орналасңан.
Бой өркен -  орталың діңдегі немесе ңаңқалың бүтаң- 

тағы жал ғастыра өсіп түрған бір жылд ың сабақ.
Агаш бөрікбасы — діңдегі барлың жанама бүтақтардың 

жиынтығы. Бүтаңтардың өсу күші мен даму деңгейіне
қарай үш топңа бөлінеді: цаңцалъщ, жартьілай цаңца- 
лық, ті/кше бцтацшалар.

Қаңқалық бцтақтир — ең үзыны 150 см-ден асатын өрі 
жуан, ңаңқа ңүрайтын бүтаңтар. Негізінен бірінші, екін- 
ші, кейде үшінші тармақ қатарындағы бүтаңтар жатады.

Жартылай қаңқальіқ бцтақтар — ортальщ діңнен не
месе ңаңқалың бүтаңтан шығатын бүтаңтар, орта мөл- 
шері 1-1,5 метрге дейін жетеді.

Тцкше бцтацтпар (өркендер) — орталың діңнен, ңаң-
қалың жөне жартылай ңаңқалың бүтаңтардан шығатын
ңысңа, өр турлі жастағы жанама бүтақтар. Олардың үзын-
дығы толың жастағы ағаштарда 30-40 см-ден аспайды.
Түкше бүтақтардың көбі, төртінші, бесінші жөне одан да 
жоғары тармақтарға жатады.

Толың жастағы өсімдіктердің бүтаңтары 3-4 қатарға
дейін тармаңталады. Бүл ретте діңді-тармаңты нөлінші
қатарға, одан шыңңан бүтаңты бірінші ңатарға жатңы-
замыз. Ал бірінші тармаң ңатарындағы бүтақта пайда
болған келесі сатыдағы бүтаңты екінші тармаң қатарын-
дағы бүтаң деп атаймыз. Бүл тармаң осылай жоғарылай 
бере д і.

Т үкше бүтаңтарға біржылд ың шыбық, мезгіл сіз (жаз- 
дың) өркен, жырылдауың өркен жөне жемісті бүтаңтар 
жатады. Жемісті бүтаңтар жеміс сал ады. Оларда жемісті
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жене өркенді бүршіктер болады. Әр түрлі жеміс даңы- 
лындағы жемістік бүтаңтар біркелкі емес. Шекілдеуікті 
даңьтлдарда олардың қатарына саңиналы бүтаңша, най- 
за түр бүтаңша, жемісті шыбың, жеміссап, жемісті тар-
мак жатады (3-сурет).

3-сурет. Шекілдеуікті дақылдардьщ жеміс бцтаңтары:

1 -  жеміс салу; 2 -  көп жылдық сақиналы бцтақшалар;
3 — жемісті шыбық; 4 — жылдыңсақиналар;

5 — вегетпативті бцршік; 6 — гцл буршік ( генеративті);
7 — вегетативті буршігі бар найза тцр бцтақшалар;

8 -  гул бцршігі бар найза тцр бцтаңшалар;
9 -  жемісбастар (а -  вегетативті буршікпен, 

б -  гул буршікпен ); 1 0 -  көпжылдық аралас бцтаң

Сақиналы бцтақиіа -  көпжылдың, үзындығы 1-3 см- 
ден аспайтын, буынаралықтары айқындалмаған, бүршік 
қабықшаңтары мен жапырақ түскеннен кейінгі даңтары 
сақина төріздес орналасңан, төбесінде бір ғана жақсы да-
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мыған бүршігі бар, ал жанама бүршіктері дамымаған 
бүтаңша.

Найза тцр бцтақша -  бір жылдың, үзындығы 5-15 см 
аралығында болатын буынаралығы қысқа, өдетте төбесінде 
жеміс бүршігі бар бүтаңша. Найза түр бүтаңша кейде 
тікенек тәріздес болып, үзына бойында бүршік орналаса- 
ды. Олар өзі шыңңан бүтақңа тік орналасады.

Жемісті шыбыц — үзындығы 15-25 см-ге двйінгі, же-
місті бүршікпен аяңталатын бүтақша. Әдетте, олар төмен-
ге немесе жанына ңарай иілген, үзына бойына біркелкі
жуандыңта болады. Квйбір алма, алмүрт сорттарының
осы шыбықтың жоғарғы жапырағы ңолтығында жеміс 
бүршіктері пай да болады.

Ж еміссап ( кцрделі сақиналы бцтаңш а)  -  бір рет
жеміс салған, жеміссабы айңын белгіленген, саңиналы,
найза түр бүтақшалар немесе жемісті шыбыңтардың бір- 
екі түрінен түрады.

Жемісбас -  бір немесе бірнеше жеміс жөне гүл сағақ-
тары түскеннен кейін қалған іздері бар, жеміссаптың
жуандалған бөлігі. Олар алманың кейбір сорттары мен
алмүртта ерекше ірі болады. Осы жеміссаптары арңылы
шекілдеуікті дақылдардың ңаншалыңты өнім бергенін 
аныңтауға болады.

Жемісті шармиқ — көп жыл жеміс берген өрі жиі тар-
маңталған жеміссап. Олар 10-15 жылға дейін өз міндетін
атңара алады, дегенмен де ең сапалы жемістерді 6-8 
жылдарға дейін береді.

Жемісбаста орналасңан жеміс бүршігінен жеміспен 
қатар, бір-екі алмастырушы өркен пайда болады. Бүл өр- 
кендер саңиналы, найза түр бүтаңшалар, жемісті шыбың- 
тар, кейде өскелең өркен типтес болады. Алмастырушы 
өркендердің типі ағаштың күтімі мен даңылдың-сорттың 
ерекшеліктеріне байланысты болады.

Сүйекті жеміс даңылдарының жаңа пайда болған түк- 
ше бүтаңтары шекілдеуікті дақылдардың осындай жаңа 
бүтақтарымен сөйкес келеді, біраң олардың морфология- 
лык; өз ерекшеліктері болады жөне аралас өркен, жемісті 
өркен, шоң бүршікті, сүйір бүтаңша деп аталады (4-сурет).
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Аралас өркен -  үзына бойында жемістік өрі өркендік 
бүршіктер аралас орналасңан, үзындығы 20 см-ден аса- 
тын біржылдық өркен. Төбесіндегі бүршік өрқашан өр- 
кендіг., бүл барлық сүйекті жеміс дақылдарына төн ңа- 
сиет. Кейбір даңылдар (шабдалы, алша мен шие, т.б.) мен 
сорттарда өнімнің басым бө лігі осыл ард а орнал асңан.

Жемістік өркен -  үзына бойында тек жемістік, ал 
төбесінде өркендік бүршіктері орналасңан, үзындығы 
10-40 см аралығындағы біржылдың өркен. Бүл өркен- 
дер шабдалы, алша мен шиенің кейбір сорттарына төн.

Шоц бііршікті бцтаңша немесе шок, бцтақіиа -  қыс- 
ңа, үзындығы 0,5-5 см-ден 10-см дейін болады, бүршікті 
тобымен бас жағына орналасңан, олардың төбесіндегі 
өркендік, айналасындағылары жемістік. Мүндай бүтаң- 
шалар ңызыл шиеге, уссурий алхорысына, алшаға, ба- 
дамға, шабдалыға, өрік пен алхорының кейбір сортта
рына төн болып келеді. Олардың өмір сүруі 3-6 жылға 
дейін, кейде одан да көпке созылады.

6

4-сурет. Сцйекті дақылдардың жеміс бцтақшалары:

1 -  шоқ бцрші
3,6

2-0208 академик С.Ввйсембае і

Ткеміс бцтақіиалар;

атыидағы ғылыми

к і т Ап х а н а с ь
I

р бцтақшалар
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Суйір бцтақіиа -  төбесінде өркендік, ал жанама бо- 
йында бір немесе бірнеше жемістік бүршіктер орналас- 
ңан, қысңа 15 см-ге дейінгі бүтаңша. Сүйір бүтақшаның 
тікендес үшкірленіп бітуі де жиі кездеседі. Мүндай бү- 
таңша алхорыға, алшаға, шабдалы мен өріктің кейбір 
сорттарына төн болады.

Жидек дақылдарының жемістік түкше бүтақшалары 
төмендегідей: ңара қарақат пен түшалада -  саңиналы 
бүтаңша жөне жеміссап; қызыл ңараңатта шоң бүршікті 
бүтаңша, сүйір бүтақшаға сөйкес келеді; таңқурай мен 
бөрткенде -  жеміс салатын жапырақты өркен; бүлдір- 
генде — мүйізше.

Тапсырма:

1. Ағаштың күрылымы мен плакаттағы суреті арқы- 
лы танысып, үлгісін салу.

2. Ж еміс салатын бүтақшалардың морфологиялық 
қасиеттерімен танысып, үлгісін салу және жемістік, 
өркендік бүршіктердің орнын көрсету (белгілеу).

Ң үра л- жабдықтар:

1. Ж еміс дақылдарының көшеттері мен себінділері 
жөне сабаңтары

2. Алма, алмүрт, шие, алхоры, өріктің көпжылдың бү- 
тақтары.

3. Жеміс бүтаңшалары тігілген планшет (таңтайша).
4. Ағаш қүрылымы мен жеміс бүтақшаларының түр- 

лері салынған көрнекті жөне әдістемелік ңүралдар.

Бақылау сүрақтары:

1. Ағаштың топыраң үсті бөлігі ңандай мүшелерден 
түрады?

2. Топырақ астындағы бөлігі неден түрады?
3. Ш екілдеуікті дақылдардың жеміс бүтаңшаларын 

атаңыздар.
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4. Сүйекті жеміс дақылдарының жеміс салатын бү- 
таң ліал ары.

1.3. Өркендер морфологиясы

Сабақтың мақсаты. Әр түрлі жеміс өсімдіктері өркен- 
дерінің морфологиялың қүрылысымен танысу.

Әдістемелік нцсқау және тцсініктеме

Өркен сабақтан, жапырақтан және буршіктен түра- 
ды. Сабаң -  өркеннің орталың осі, ал жапырақ жөне 
ңолтың бүршіктер -  жанама бөліктері. Өркен бүршіктен 
дамиды және де қайталанын отыратын буындардан, бу- 
ынаралықтан түрады.

Сабаңтың жапыраң бекіген жері буын, ал көршілес бу- 
ындар арасы буынаралықтар деп аталады. Жапырақ бе- 
кіген жерде сабақ кішкене жуандайды, оны жапырақ 
«жастықшасы» деп атайды. Жапыраң түскен соң, бүр- 
шіктен сөл төмен, жапыраң жастыңшасында сағаңтың 
көдімгідей орны ойықталып білініп түрады (5-сурет).

Сабаңтың бетінде өр түрлі нішінде, өлшемде ашың не
месе жабық түсті дақтар болады. Сабақ беті тегіс немесе 
бүдыр, жылтыр немесе былжыр, жалаңаш немесе түкті, 
тікенекті (таңңурай), т.б. болып келуі мүмкін. Түсі де
өр түрлі болады.

Өркеннің түп жағында түсіп ңалған бүршік қабыр- 
шықтарынан жөне жетілмеген жапыраңтардан ңалған, 
сыртңы жылдық сақиналарды білдіретін іздер өте жаң- 
сы байңалады. Сыртңы жылдың саңиналар көп жылдар- 
ға дейін сақталады жөне оларға ңарап, жеке бүталардың 
немесе бүкіл ағаштың жасын анықтауға болады.

Жылдың өскіндерді жоғары жағынан бастап, орталық 
бүтаңтың немесе діңнің түбіне ңарай санайды. Біраң та 
жылдың сақиналар мен бүтаның жасы, тек өркеннің пай- 
да болуы үнемі көктемде бір толқын жүретін болса ғана 
бір-біріне сөйкес келеді. Егер де вегетация кезінде екі
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тол қын өсетін болса, бүл сандар сөйкес келмейді. Мүндай 
жағдайды сыртңы жылдың саңиналарды көлденең ңиған- 
дағы ішкі жылдың саңиналармен салыстыру қажет.

Бүталардың үзындықңа өсуі төбе бүршігінің ңызметі 
арңасында, ал егер олар ңурап қалса, жаңаша осьтердің 
ңалыптасуы арңылы жүреді.

Сондыңтан да төбесі арңылы немесе моноподиальді 
жөне жанама тармаңтардың өр түрі (симподиальді, жал- 
ған-дихотомиялың жөне симподиальді-моноподиальді) 
кездеседі.

Жеміс өсімдіктері сабаңтарының төбе жөне жанама 
үзындыңтарының өсуімен ңатар, екінш і өсуге, яғни 
жуандығының өсуіне төн ңасиеттері бар. Бүтақтар мен 
діңнің диаметрі екінші меристема камбийдің ңызметі 
нөтижесінде жуандайды. Сабаңтың ішкі жағына ксиле- 
маның жаңа ңабаттарын (сүрегі), ал сыртына флоэманы 
бөліп отырады. Бір вегетация кезінде, ішкі жылдық са- 
қина деп аталатын сүрек ңабаты ңалыптасады.

Тез пісетін бүршіктері бар жас өсімдіктерде (өрік,
шабдалы, бадам, шие) өркеннің бірінші генерациясын-
да төбе бүршігі өсуімен ңатар, бүйірлік бүршіктерден
екінші, үшінші, тіпті төртінші генерацияның өркендері
қалыптасады, ал ңыстаушы бүршіктен көп осьті өркен- 
дер жүйесі тарайды.

Күзде жапырақтар түскеннен кейін өркендерді бц- 
тақ  деп, ал екінші жылы өткен жылгы өсінді деп атай- 
Ды. Өркеннің ңалыптасу ерекшеліктері дақылға, сорт- 
ңа, климат жағдайларына, агротехникаға байланысты 
жөне де көбіне, өсімдіктің жер үсті жүйесінің ңүрамын, 
пішінін аныңтайды.

Өсу күшіне жөне морфологиялың ерекшеліктеріне
қарай өркендер -  цзыншалар (аукибластар) жөне қьіс-
қашалар (брахибластар), кеңістікте орналасуы бойынша —
тік тцргандар (ортотроптар) жөне көлденеңдер (плагио-
троптар), ал бүршік түріне қарай — вегетативті жөне 
генеративті болып бөлінеді.

Үзынша өркендер тез өсетіндігімен, үзындығымен 
(бірнеше ондаған см), айқын буынаралыңтарымен жөне
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жақсы ңалыптасңан бүйірлік бүршіктерімен сипаттала- 
ды. Қысқаша өркендердің үзындығы бірнеше ғана сан
тиметр, тіпті миллиметрден аспайды, буын аралыңтары 
катты қысқарған.

1 — буршік қабыршақтарының орны; 2 -  жапырақ 
жастықшасы; 3 -  майда жапырацшасы; 4 -  жапырақ 
сагагы; 5 -  бездері; 6 -  жапырақ тақтасы; 7 -  буын;
8 -  буынаралық; 9 -  қолтық көзиіері; 1 0 -  дақтар

Вегетативті жөне генеративті өркендер үзынша неме- 
се қысқаша болып келуі мүмкін. Бүтақта орналасуы бо- 
йынша оларды жоғарғы немесе өр түрлі қатардағы бүтақ- 
тардың бой өркендері жөне жанама (бүйірлік бүршіктер- 
ден дамыған) өркендер деп бөледі.

5-сурет. Өркен және оның қцрамы:
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Өсе бастау мерзіміне, қалыптасу орнына, сондай-ақ 
бүршіктер түріне жөне олардың ңызмет ету ерекшелік- 
теріне ңарай өркендерді төмендегідей бөледі.

Көктемгі немесе бірінші өсу толңынының өркендері. 
Олар үнемі өсіп отырады жөне де өсуі көктемде өткен 
жылғы өсінділердің вегетативті төбе бүршігінен жөне 
бүйірлік ңыстың бүршіктерден басталады.

А уы ст ы ргы іи  өркендер  көктемгі өркендерге жата
ды, біраң шекілдеуікті даңылдарда жөне кейбір жидек 
бүталарында генеративті-вегетативті (аралас) бүршіктер-
ден өсіп шығады.

Жаздьщ немесе екінші және одан кейінгі өсу толқын- 
дарының өркендері. Жаздық өркендер осы вегетация - 
лың кезеңде қалыптасқан төбе бүршігінен пайда бола
ды. Олардың өсуі бүршіктің тыныштың кезеңі толығы- 
мен біткеннен кейін басталады. Мүндай өркендердің  
пайда болуы, кейбір ағапща жөне бүталарға төн жөне 
белгілі бір экологиялың жагдайларда жыл сайын ңайта- 
ланады. Вегетация кезеңінде жаздың өркендердің бір, 
екі, тіпті үш генерациясы болуы мүмкін.

Силлептикалыц өркендер  бүршіктері тез пісіп жеті- 
летін даңылдарда болады. Олар осы вегетациялың кезең- 
Де ңалыптасқан бүйірлік бүршіктерден пайда болады. 
Бүл бүршіктердің сыртқы ңабыңтары толың жетілмеген 
(ашық немесе жалаңаш) және де тыныштың кезеңінсіз- 
аң өздері орналасңан өркендердің бойлай өсуімен ңатар- 
ласып, бүлар да өсе беруі мүмкін.

М езгілсіз өркендер үзақ уаңыт бойы тыныпггық кү- 
йінде болған бүйірлік ңолтың бүршіктерден дамиды. 
Мүндай өркендердің ерекшелігі, қалыптасуы белгілі бір 
мерзімде өтпейді. Олардың өсу себептері: экологиялық 
жагдайлардың өсімдіктердің өсу процесіне сәйкес келмеуі.

Р еген ерат и вт і өркендер  өсім діктердің жерасты  
жөне жерүсті жүйелері арасындағы тепе-тецдіктің (кор
реляция) өр түрлі бүзылуы салдарынан пайда болады. 
Олардыц өсуі вегетациялың кезеңнің өр түрлі уаңытын-
Да, бірақ көктемгі өркендер өсе бастағаннан өлдеңайда 
кеш басталуы мүмкін.
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Зы ры лдауы ц бцтпацтпар бөрікбасының ішінде көп 
жылдық бүтақтарда пайда болатын регенеративті өркен- 
дер. Оларға бойлай ңарқынды өсу төн, буынаралыңтары 
ұзындау, аздап иірмеленген. Мүндай өркендер белгілі 
бір жагдайда өсуі күрт күшейгенде, түкше бүтаңтардың 
төбе бүршіктерінен де пайда болуы мүмкін.

Ж аң ару  өркендері жидек бүталарының жерасты
сабақ бүршіктерінен ңалыптасады. Кейіннен оларда 
біртіндеп кәрі, қураған бүтақтарды ауыстыратын нө- 
лінші ңатардағы тамыр түбі бүтаңтары ңалыптасады.

Тамырдың атппа өркендері (тамыр атпалары) кейбір 
жеміс дақылдарында жөне жидекті өсімдіктердің та- 
мырларында қалыптасңан қосымша бүршіктерден пай
да болады. Тамыр атпаларының және жаңару өркен- 
дерінің төменгі жер асты бөлігінде қосымша тамырлар
ңалыптасады.

Ж уандау өркендері деп көшеттікте үластырылған
өсімдіктврдің сидам аймағында пайда болған өрквндөрді 
айтамыз.

Бәсекелес өркендер жоғарғы бүйірлік бүршіктерден 
ңалыптасады. Олардың шығу бүрышы өте сүйір болып 
келеді жөне де өсу күші бой өркендердің өсу күшімен
тепе-тең. Шығу бүрышы сүйір жөне бағыныштылың 
заңына сөйкес келмейтіндіктен, баңталас өркендөр ағаш 
бөрікбасына тез сынғыштық, жаңсы бвкімвгвн ңасивт
тер ңалыптастыруға себеп болады.

Бүршіктер. Өркеннің кез келген түрі бүршіктегі ты-
ныпхтық күйдегі бастапқы сабақшадан пайда болады.
Бүршік осьтен, өсу конусынан, бастапқы жапырақша
немесе гулден (немесе екеуінен де), бастапқы қолтық
буршіктерден және шеткі буршік қабыршақшаларынан
түрады. Егер қабыршақшалары болмаса, бүршік ашық 
немесе жалаңаш деп аталады (бүлдірген, таңңурай жене 
басңалары), егер олар болмаса, жеміс өсімдіктерінің
көпшілігі жабық буршіктер деп аталады.

Бастапңы мүшелері типіне жене олардан пайда бола
тын мүшелерге байланысты бүршіктер вегетативті, ге
неративті жөне вегетпативті-генеративті болып бө-
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лінеді (6-сурет). Вегетативті бүршіктерден үзын немесе 
ңысңа өркендер, ал генеративті бүршіктерден гүл неме
се гүл шоғыры қалыптасады. Өркендерге генеративті 
бүршіктер бүйірлік жапыраңтардың қолтығында қа- 
лыптасады. Бүтаңтардың үзаруы төбе бүршіктердің, тар- 
маңталуы бүйірлік вегетативті бүршіктердің дамуы ар- 
қасында жүреді. Генеративті бүршіктерде бастапқы ве- 
гетативті бүршіктер дамымай қалатын болғандықтан, 
олар гүлдеп, жеміс бергеннен кейін, олардың орнына тек 
жеміс немесе гүл сағаңтарының ізі ғана ңалады.

Вегетативті-генеративті бүршіктерде толық жетілген 
бастапңы гүл немесе гүл шоғыры, сондай-аң бастапқы 
жапыраңша және бүйірлік бүршіктер қатарынан бола
ды. Сондыңтан да оларды тағы аралас гул буршік немесе 
жай аралас буршік деп те атайды. Мүндай бүршіктерден 
генеративті мүшелер (гүл немесе гүлшоғыры) жөне бір 
немесе бірнеше, үзын немесе ңысңа алмасу өркендері 
ңалыптасады. Вегетативті-генеративті бүршіктер өркен- 
дердің төбесінде немесе бүйірінде орналасады. Олар ше- 
кілдеуікті даңылдарға жөне кейбір жидек өсімдіктері- 
не төн. Алма мен алмүртта жөне кейбір шекілдеуікті да- 
қылдарда мүндай аралас бүршіктерден сабақтың жуан- 
далған бөлігі — жемісбас пай да болады.

6-сурет. Вегетативті-генеративті бцршіктердің
анатомиялық ццрылысы:

1 — өсу; 2 — жапырацтың бастамасьі; 3 — қапталмалы
қауыздар; 4 — гул бастамасы; 5 — ойық

5
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Жемісбас түбінде жақсы байңалатын жылдық сақи- 
на болады. Мүнымен ңатар алмасу өркендерінің түбінде 
де, осындай жылдың саңинаға үқсайтын, түтас жіңішке 
сақиьа пайда болады. Бүл ерекшелікті жемісбас түзетін 
даңылдар бүтақтарының жасын аныңтағанда ескерту
қажет.

Генеративті жөне вегетативті-генеративті бүршік- 
терді көптеген жеміс өсімдіктерінде вегетативті бүршік- 
терден көлемі жөне пішіні жағынан жақсы ажыратуға 
болады. Олар өдетте ірірек, жүмыртңа немесе шар төріз- 
дес пішінді, төбесі доғалдау болып келеді. Бүл белгілері, 
өсіресе күзде жақсы байңалады, сондықтан осы кезде 
келесі жылдың өнімін аныңтау үшін олардың практи- 
калық маңызы зор.

Тапсырма:

1. Жеміс ағашының қүрылымымен танысып, олар-
дың суретін салу.

2. Шекілдеуікті, сүйекті дақылдардың жеміс салатын
бүтақшаларының суретін салып, репродуктивті жөне ве- 
гетативті бүршіктерінің орналасңан орнын көрсету.

3. Жеміс өсімдіктерінің вегетативті жөне генеративті 
бүршіктерінің қүрылысының ерекшеліктерін анықтау.

Қ үра л • жаб дыңтар:

1. Коллекциялың баңтағы ағаштар.
2. Алманың, алмүрттың, шиенің, алхорының, өріктің

жөне басңа даңылдардың көпжылдық бүтаңтары.
3. Шекілдеуікті, сүйекті жөне жидекті даңылдардың 

жеміс салатын бүтақшаларынан жасалған гербарий лер.
4. Жеміс ағашының ңүрылымы көрсетілген плакаттар.
5. Негізгі жеміс өсімдіктерінің вегетативті жөне ре- 

продуктивті бүршіктерінің аиырмашылығын көрсететін
сызбалар мен муляждар.
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Бақылау сүрақтары:

1. Жеміс ағашының топырақ үсті бөлігінің ңүрылы- 
мын атаңыз.

2. Шекілдеуікті, сүйекті жөне жидекті дақылдардық 
жеміс салатын бүтақтарын атақыз.

3. Шекілдеуікті, сүйекті жөне жидекті дақылдардың 
жеміс салатын бүтаңшаларының айырмашылығы неде?

4. Репродуктивті жөне вегетативті бүрш іктердің  
айырмашылығы қандай?

1.4. Ж ем іс салатын бүтақш аларға биологиялың
талдау

Сабақтың мақсаты: Негізгі жеміс даңылдарының өсу 
жөне жеміс салу заңдылықтарын түсіндіру.

Әдіст емелік нцсцаулар және тцсініктемелер

Тапсырманы орындауға кірісерде алдымен талдау 
жүргізетін бүтаңтың жасын және қандай даңылға жата- 
тынын анықтайды. Бүтаңтың жасы сыртңы жөне ішкі 
жылдық саңиналарымен аныңталады. Сүректің сыртын- 
дағы жылдың сақиналар бүршік ңабыршықтарының 
ізінен пайда болады. Барлың жылдың сақинаны мүңият 
ңарап жөне бүтаңтың жасын анықтағаннан соң, 3-кесте 
толтырыл ад ы.

Кестеге дақылдың атауы мен бүтақтардың жасы жа- 
зылады. Үшінші бағанда барлың бір жылдық өркендердің 
саны, ал төртіншіде өркендік жөне жемістік бүрпгіктер- 
ден өнген өскіндердің орташа үзындығы белгіленеді.

Келесі бағандар көрсетілген жемісті бүтаңшалар тип- 
терінің сандарын есептегеннен соң толтырылады.
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3-кесте
Репродуктивті және вегетативті бүршіктерден дамитын
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4-кесте
Бүтақтағы жылдық өскінд ерді талдау

I Репро-1
Же- 

і міс 
бас- 
тар 

саны, 
дана

Же-
МІС-
ТІҢ

орта
ша

сал-
мағы,

г

I Орташа өнімділігі

Бүршік- 
тің өну 

қабілетті- 
лігі

Дакыл,
сорт

1 Соңғы 
жылғы 
өскін- 
ніқ үз-
ҒЫ, CM 1

ДУК-
тивті
бүр-
шік-
тің

саны,
дана

Ьеге- 
татив- 
ті бүр- 
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Бү*
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Ц

1 2 з  ! 4 в*б 6 1 7 ! 8 9 10

4-кестеге бір жылдық өскіннің талдау көрсеткіште- 
рінің мөліметтері жазылады. 2-бағанға жыл сайынғы 
өскіндердің үзындығы өлшеніп, 3 ,4 ,5-бағандарға бүр- 
шіктер мен жемісбас сандары есептеледі.

Келесі жылғы өнім ж емісті бүршіктердің санына 
ңарай аныңталады. Өткен жылғы өнім жемісбас санына 
байланысты регенеративті бүршіктің немесе жемісбас- 
тың бір данасына болжаммен есептеледі, шекілдеуікті 
жеміс дақылдарында 2-3 дана жеміс, ал сүйекті жеміс 
дақылдарында 1-2 дана алынады.

Жемістердің орташа салмағы дақылдар мен сортына 
байланысты болады. Апорт Александра сорты жемісінің 
орташа салмағы — 200-270 грамм, Голден Делишес (Зо
лотое превосходное) -  100-200 г, Ренет Бурхардта -  100- 
110 г, Милтон 1 120-130 г. Алмцрттпың сорты: Лесная 
красавица -  150-250 г, Талгарская красавица -  150-170 г. 
Алхоры сорты: Ренклод Альтаның орташа салмағы -  50- 
60 г, Виктория -  40-45 г, Маркова жене Екатеринская
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алхорыларының салмағы 25-30 г-ға дейін. Шие сортта- 
ры: Гортензия — 4-4,5 г, Владимирская -  2-2,1 г, Люб- 
ская -  4-5 г. Өріктің сорттары: Краснощекий -  50-60 г, 
Қызыл-Исфарак — 25-30 г, Краснощекий Никитский — 
50 г, Люизе -  30-40 г. Шабдалы сорттары: Киевский 
ранний -  50-60 г, Победитель -  70-80 г, Прекрасный, 
Эльберта- 80-100 г.

Өнім мөлшерінің есебі төмендегідей төртіп бойынша 
жүргізіледі. Мысалы, Голден Делишес алмасының бүта- 
ғындағы соңғы жылғы өскіндерде он шаңты жеміс бүр- 
шіктері бар, олардың орта салмағы 110 грамнан 18-25 же- 
міс пайда бола алады, яғни осы бүтаңтан 2,2 кг өнім алы- 
нады.

Бүршіктердің өнгіштігі өнген бүршік санының сабаң- 
тағы бүршіктердің жалпы санына қатынасымен аның- 
талып, пайызбен көрсетіледі

Бүл көрсеткіш сүйекті даңылдарда жоғары болады. 
Ш екілдеуікті жеміс даңылдарында бүршіктерінің өн- 
гіштігі оның сортына байланысты болады. Бүршіктерінің 
жогары өнгііитігімен. төмендегі сорттар ерекшеленеді: 
Грушовка верненская, Ренет Бурхардта, орташа -  Суйс- 
ленская, Румянка, Алма-Атинская, төмен -  Апорт.

Тапсырма:

1. Бүтаңтың жасын аныңтау.
2. Алма немесе алмүрт, шие, өрік, шабдалы, алхоры 

өскіндері мен жеміс бүтақшаларының сандың есебінің 
негізінде 1 жөне 2-кестені толтыру керек.

3. Сол бүтаңтарда даңыл бүршіктерінің өнгіштігін 
аныңтау.

4. Бүтаңтардағы жыл сайынғы жеміс салу динамика- 
сын табу.

Қүрал-жабдықтар:

1. Әр түрлі даңылдар мен сорттардың бүтаңтары.
2. Өскін үзындығын өлшейтін арнайы сызғыш.
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Бақылау сүрақтары:

1, Бүтаңтардың жасын анықтау жолын көрсетіңіз.
2: Алмада, алмүртта, шиеде, өрікте жылдың өскін- 

дердің қандай типтері болады?
3. Бүтаңтардың өнімділігін аныңтау төсілін көрсе-

тіңіз.
4. Бүршіктердің өнгіштігін қалай табады?

1.5. Тамыр ж үйесінің қүрылымы

Сабақтың маңсаты: Жеміс өсімдіктерінің тамыр жү- 
йесі мен оның атқаратын міндеттерімен танысу.

Әдістемелік нцсқау және тцсініктеме

Тамыр жүйесінің атңаратын қызметі жан-жаңты:
1. Өсімдіктердің топыраңта бекем орналасуы.
2. Барлық мүшелерін су мен онда еріген минералды

заттармен ңамтамасыз ету.
3. Активті (шашақ) тамырларды жапыраңта түзілген

органикалың қосындылармен қамтамасыз ету.
4. Артық қоректік заттарды саңтау орны.
5. Кейбір өсімдіктердің (шие, айва, піндік, орман 

жаңғағы, таңқурай т.б.) көбейту мүшесі.
6. Топырақтағы микроорганизмдермен симбиозда

болу, т.б.
Тамыр жүйелері пайда болуына байланысты екі түрге 

(тип) бөлінеді: црьіқтық жөне вегетативтік. Дөннен 
өскен немесе дөндік телітушіге үластырылған өсімдік- 
тердің үрыңтық тамыр жүйесі болады. Олар дөн үрығы- 
ның бастапқы тамыршасынан пайда болады да, бас та- 
мырының болуымен ерекшеленеді, ол ағаш тобындағы 
өсімдіктердің (ңызыл шие, грек жаңғағы, т.б.) негізгі
тамырына айналады.

Вегетативтік (ңосалқы, адвентивтік) тамыр жүйелері
тамырланған қалемшеден (қараңат), атпа бүтаңтан (таң-
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ңураи, шие) дамиды немесе сұлатпа сабақты телітушіге
үластырып өсірілген өсімдіктерде болады. Бүл жағдай-
да тамыр, сабаңтардың немесе тамырлардың сүрегіндегі
тамыр бастамасынан пайда болады да, ңосалңы деп ата- 
лады.

Тамырлардың топыраңта орналасуына байланысты:
1. Көлденең бағыттағы тамырлар -  топыраңта жер

бетіне параллельді тіктемеден 70-90° ауытңуда орнала-
сады. Негізінен топыраңтың жоғарғы қабатында орна- 
ласады.

2 . Қиғаш багыттағы тамырлар -  тіктемеден 30-70° ауыт- 
ңумен өседі. Олар топырақтың қалыңырақ қабатына өтеді, 
топырақтың үлкен көлемін ңамтиды да, өсімдіктерді су 
мен қоректік элементтермен қамтамасыз етеді.

3. Тік төменгі бағыттағы тамырлар — топыраңта тік 
төменгі бағытта, тіктемеден 30°-қа дейінгі ауытңуда ор- 
наласады. Олар өсімдіктерге топыраңтағы бекемдігін 
береді өрі топыраңтың төменгі ңабаттарынан су мен 
қоректік заттарды сіңіреді.

Олардың тереңдікке бойлауы үрыңты даңылдарда 
6-10 м, кейде одан да терең, сүйекті даңылдарда 3-6 м-ге 
жөне жидекті даңылдарда 1-2 м-ге жетеді.

Тамырлар жуандығы, үзындығы және тарамдалуына 
қарай келесі түрлерге бөлінеді:

а) цаццалыц т ам ы рлар -  ең үзын әрі жуан (диаметрі
10 см-ге дейін) нөлінші жөне бірінші тарам ңатарындағы 
тамырлар;

б) жартылай цаццалыц т ам ы рлар — алдыңғыдан
қысңа өрі жіңішке, жалпы үшінші жөне екінші тарам 
қатарындағьі тамырлар;

в) шашац т амырлар ( туктес) -  жінДшке (1-3 мм-ге 
дейін) өрі ңысқа (миллиметрлік бөлігінен бірнеше санти- 
метрге дейінгі), жиі төртінші жөне одан да жоғары тарам 
ңатарындағы тамырлар. Бүлар көпшілігінде сорғыш та
мырлар, кейде өткізгіш тамырлар ңатарына да жатады.

Шашац тамырларды келесі тцрлерге бөледі:
1. Өскелең тамыр. Бүлар тамырлардың жаңа топыраң 

қабатына өтуін жөне су мен ондағы ерітінді заттарды
30



сіңіруін ңамтамасыз етеді. Олар бірінші ңүрылысты, аң 
түсті, өзінде пайда болатын сорғыш тамырлардан үзын
өрі жуаныраң болады.

2. Соргыш тамырлар -  бірінші ңүрылысты, аң немесе 
ашық сары түсті, мөлдір, морт өрі майда (үзындығы 0,1- 
ден 4 мм, жуандығы 0,3-3 мм) келеді. Топыраңтан су 
жөне минералды заттарды сіңіреді жөне жоғары физио- 
логиялың белсенділігімен ерекшеленеді.

7-сурет. Щашац тамырының қцрылысы:

А — шашақ тамырлар, 1 — өсу тамыры, 2 — соргыш тамыр,
3 — ауыспалы тамыр, 4 — вткізгіш;

Б — тамырдың өсу аймагы, 1 — тамыр оймақшасьі, 2 — өсу 
жэне созылу аймагы, 3 — сору аймагы немесе тамыр

тцкшелері

Олар бірнеше күннен, бірнеше аптаға дейін өмір сү- 
реді. Екінші қүрылысқа өтпестен қурап қалады. Оларда
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топырақтағы микробтармен бірге өсімдікке өте пайда- 
лы микориза пайда болады.

3. A yыспалы тамырлар -  негізінен сорғыш, кейде өс- 
келең тамырлардың бір бөлігі, бірінші ңүрылысы сақтал- 
ған. Олардың біріншілері ңурап ңалады, ал соңғылары 
екінші ңүрылысты өткізгіш тамырларға өзгереді.

4. Өткізгіш тамырлар -  өзгелерінен түсімен (қызыл, 
сары, қоңыр) ерешеленеді, екінші қүрылыста болады. 
Олар су мен онда еріген қоректік элементтерді тасымал- 
дайды (өткізеді). Жуандығы 3 мм-ден 10 см-ге дейін, ал 
үзындығы 1,5-10 м-ге дейінгі аралыңта болады да, қаңқа- 
лың жөне жартылай қаңқалың тамырларға өзгереді. 
Көптеген ңосындылар түзілетін, артық ңоректік заттар 
сақталатын отын жөне өсімдіктің топыраңта бекем түра- 
тын жағдайы жасалады.

Тапсырма:

1. Тамыр жүйесі мен тікпе көшеттер, себінділер, пла- 
каттағы суреттер арқылы танысу.

2. Тамыр түрлерімен танысу, суретін салу.

Қүрал-жабдықтар:

1. Жеміс-жидек дақылдарының тікпе көшеттері, те- 
літушілер.

2. Таңдап алынған тамыр түрлері, сызғыш, үлғайта- 
тын шынылар.

Баңылау сүрақтары:

1. Агаш тамырлардың аіңаратын міндеттері.
2. Активті тамырларды атаңыз.
3. Әр түрлі бел сенді тамырлардың міндетін түсіндіріндз.
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2-Т А Р АУ

Ж ЕМ ІС-Ж И ДЕК ӨСІМ ДІКТЕРІН КӨБЕЙТУ  
Ж О Л ДА РЫ

2.1. Көшеттіктің қүрылымы ж әне оны
үйымдастыру

Сабақтың маңсаты: Көшеттіктің (питомник) ңүры- 
лымымен, ондағы атңарылатын негізгі жүмыс түрле- 
рімен және жеміс-жидек өсімдіктерін көбейту төеілде- 
рімен таныстыру.

Әдістемелік нцсқау және тцсініктеме

Жеміс-жидек дақылдарын көбейтудің төсілдері: жеміс 
өсімдіктерін түңымымен жөне вегетативті бөліктерімен 
көбейтуге болады.

Түқыммен көбейткенде көп жағдайда түпкі түқымы- 
на тартып, сорттық ңасиеттерін жоғалтады. Сондыңтан 
жеміс шаруашылығында түқыммен көбейту: сүрыптау- 
да (селекцияда) — жаңа будан, сорттар алу үшін; көшет- 
тікте себінді телітуші өсіру үшін; өуесқойлық бақша 
шаруашылығында жеміс өсімдіктерінің кейбір түрлерін 
(өрік, шабдалы, қара жемісті шетен, дала жөне қүмдақ 
шиелерін) көбейту үшін пайдаланылады.

Практикалық (іс жүзіндегі) жеміс шаруашылығында 
ең жиі қолданылатыны -  вегетативті көбейту төсілдері. 
Бүл төсілде сорттардың бағалы қасиеттері түрақты саңта- 
лады да, жеміс салуға ерте өтуі қамтамасыз етіледі.

Ж еміс-жидек өсімдіктерін вегетативті (өскелең бө- 
ліктерімен) көбейтудің тесілдерін төмендегідей екі топ
ка: табиги жөне жасанды деп белуге болады.
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Табиғи төсілдерге адамның араласуынсыз, табиғатта 
көшеттердің пайда болуы жатады. Атпа бүтақшалармен 
таңқурай, шие, алхоры, көбейсе, мүртшалармен (сабақ- 
тағы тамырланған жапырақ шоғыры) бүлдірген жөне

ал
көбейеді.
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8-сурет. Жеміс-жидек өсімдіктерінің вегетпативті көбею
тэсілдері:

1 — мцртіиаларымен ( бцлдірген); 2 — өзіндік 
тамырларымен ( таңқурай); 3-5 — сцламасабаңтармен;

4 — дога тәріздес, көлденең, тік ( тциіала, қарақат,
алмирттың

телітушілері ( қарақат
тпцшала); 7-ж асыл қалемшелерімен; 8 ~ тамыр қалемше-

лерімен; 9 -  өсімдік тінінен ( меристемадан ).
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Жасанды төсілдер ретінде көшеттерді өсіруге жер бе-
тін немесе тамыр жүиелерін ңалпына келтіруде паида- 
ланылатын өр түрлі төсілдер ңолданылады.

Жасанды көбейту төсілдерінің негізгілеріне: сүлат- 
палармен, ңалемшелермен, үластырумен көбейту, мик- 
роклональді *іп vitro», т.б. түрлері жатады.

Көш ет т ікт ің щ ры лы м ы

Жеміс өсімдіктерінің жас кезінде сыртңы ортаның 
қолайсыз жағдайларына төзімділігінің төмендігі бай- 
қалады. Олардың өсуіне ңолайлы жағдай туғызу үшін 
жеміс өсімдіктерін алғашқы 2-3 жыл арнаулы бөлімшеде 
(учаскеде), жеміс көшеттігінде өсіреді. Дүрыс үйымдас- 
тырылған жеміс көшеттігі бірнеше учаскелерден тура- 
тын үш бөлімшеден ңүралады.

I. А налы қ бөлімшесі

1) Аналық тцқымдық бақ. Бүл учаске телітуші өсі- 
ретін себінділік учаскесін жөне көшеттіктің бірінші та- 
набын (сүйекті даңылдарды көбейткенде) түңыммен 
қамтамасыз етеді. Бүл баңқа, сол аймаңта өсірілетін да- 
қылдарға телітуші ретінде үсынылған, табиғи (жабайы) 
түрлері немесе пайдалануға рүңсат етілген сорттардың 
ішінен ең төзімдісін отырғызады. Түқымдың материал- 
дың сапасы жоғары болуы үшін аналық-түңымдық баң- 
қа өсірілетін дақылдардың төзімді түрлерін немесе сорт- 
тарын аралас отырғызу ңажет.

Түңымын алатын жемістерді тек жоғары өнімді, үсік- 
нен, зиянкестермен жараңаттанған белгісі жоқ аналың 
ағаштардан дайындайды. Түқымдың баңта, өндірістік 
жеміс бақтарында қабылданған жалпы агротехникалық 
төсілдерді қолданып, зиянкестермен күрес шараларын 
күшейтеді.

2) Аналық-сорттық ( қалемшелік) бақ. Бүл бақ кө- 
шеттердің бірінші танабын көбейтілетін даңылдардың 
пайдалануға рүқсат етілген сорттарының шыбықтары- 
мен (үластыру үшін пайдаланылатын) қамтамасыз етеді.
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9-сурет. Жеміс көшеттігінің ццрылымы

Аналық сорттың баңңа рүқсат етілген және болашақ- 
тың сорттардың вирустан тазартылған көшеттерін отыр- 
ғызады. Мұндай баңтардың өнімділігі, әдеттегі өсімдік- 
терден 30-40% жоғары болады. Элит ал ьщ аналың-сорт- 
тық баңты басқа өндірістік жеміс бақтарынан 0,5 км кем 
болмайтын ңашықтьщта орналастырады. Мүндағы бар- 
льщ дақылдарды жиілетіп 4x2-1,5 м аралыңта, ал сорт- 
тарды толық қатарлармен орналастырады. Ағаштарды 
діңін аласа етіп (20-25 см), бөрікбасын тым қалыңдатпай 
қалыптастырады. Оның биіктігі 2 м-ден аспауы керек. 
Аналық ағаштардан шыбыңтарды дайындайды. Бір гек
тар аналық-сорттың пайдаланымдағы баңтан 40-50 мың 
ңалемшеге дейін алуға болады. Мүндай бақтардың күті- 
мі, аурулар мен зиянкестеріне қарсы күресі, тыңайт- 
қыштармен қоректендіру мөлшері мен мерзімі, суғару- 
дың шамасы мен мерзімі жас баңтарға сәйкес келеді.

3) Жидек дацылдарының аналыц егісі. Бүл учаскеде 
бүлдірген мен қүлпынайдың мүртшаларын, таңңурай-
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дың 1'тпа сабаңтарын, ңараңат пен тошаланың ңалем- 
шелерін дайындайды. Агротехникалық шаралар өсірі- 
летін даңылдарды көбейту төсілдеріне сай «тазартылған 
көшет» технологиясымен жүргізіледі.

Мемлекеттік стандартңа сай келетін мүртшалар, атпа 
сабаңтар тікелей өндірістік жидек егісін салуға пайда- 
ланылады. Оған сәйкес келмегендерін (жетпегендерін) 
жетілдіру үшін тағы бір жылға арнайы учаскеге (тамы- 
ры өзіндік көшет өсіретін учаскеге) егіледі. Қарақат пен 
тошаланың қалемшелерін тамырландыру мақсатымен 
«тамырды өзіндік көшет өсіретін учаскеге» отырғыза- 
ды. Соңғы даңылдарды сүлатпа сабаңтар арқылы көбей- 
туге де болады.

II. Көбейту бөлімшесі

Бүл бөлімше көшеттікті телітушімен қамтамасыз ету 
үшін ңажет. Мүның ңүрамына екі учаске кіреді.

1) Себінді бөлімшесі (өскелең телітуші өсіретін орын). 
Мүнда жергілікті өңірде пайдалануға рүқсат етілген 
жеміс дақылының түқымынан бір жылдық телітушілер 
өсіріл еді.

Топыраң ңүнарлылығын, қүрылымы мен тазалығын 
сақтау үшін себінді бөлімшесінде 4-7 танапты егіс айна- 
лымы қолданылады. Мүның қүрамындағы бір немесе екі 
танапқа себінді учаскесі, кейде бір танапңа көшірме (пи
кировка) учаскесі орналастырылады.

Себінді учаскесінің ауданы 0 ,25-0 ,5  га шамасында 
(50 х 100x50 м) шаршыларға бөледі. Үзына бойына ені 2,5-
3 м, ал көлденеңіне 1 метрге дейін жететін жол салады. 
Екі ңатарлап себуде мынадай жүйелері үсынылады:
45x15, 60x15, 60x20, 70x15, 70x20 см. Жүйек бойын-
дағы өсімдіктердің арақашыңтыңтары 3-4 см-ге жеткі- 
зіледі. Бір ңатарлап сепкенде жүйектердің қатарара- 
лықтары 45-70 см ңашықтыңта орналастырылады.

Сүйекті дақылдардың себінділерінің жылдам өсіп 
кетуіне байланысты екі-төрт ңатарлы таспалармен 
себеді. Таспа (лента) аралығы 45-70 см, қатараралығы
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10-25 см, ал қатардағы өсімдіктер аралығы жылдам өсе- 
тін даңылдарға (өрік, алша, шабдалы) 1-2 см, жайөсетін*
дерге (алхоры, көдімгі шие) 2-3 см беріледі. Шекілдеуікті 
дақылдардың (алма, алмүрт, беже) түңымдарын жеңіл 
топыраңта 3-4 см, ал ауыр топырақтарда 2-3 см те-
реңдікке себеді.

Сүйекті даңылдардың (алхоры, өрік, алша, шабдалы, 
бадам) түқымдарын жеңіл топырақта 5-6 см, ал ауыр то- 
пырақта 4-5 см, майда түңымды (антипка шиесі, ңызыл
шие, т.б.) 3-4 см тереңдікке себеді.

Ш екілдеуікті дақылдардың себінділері көктеп, бір- 
ден-төртке дейін жапыраң пайда болған соң, ал сүйекті 
дақылдардың себінділері көктегеннен соң, көп үзамай 
тамырларын 10-12 см тереңдікте қысңарта қию қажет. 
Бүл жүмысты арнайы ңүралдармен (техникалармен) 
немесе кетпенмен жүргізуге болады. Жүмыстарды бүлт- 
ты, салқын күндері немесе жауын болардың алдында
жүргізіп, соңынан суару қажет.

2) Вегетативті көбейтілетін телітуіиілер (сүлама- 
тал аналығы). Бүл учаскеде өте ңүнды қасиеттері (аласа 
өсетін, ерте жеміс салатын) бар, вегетативті көбейтілетін 
телітушілер өсіріледі. Мүндай аналық өсімдіктерді бір 
жерде 10-15 жыл бойына тіктеме, көлденең жөне доға 
төріздес сүлатпа бүтаңтармен әрі ңалемшелермен көбей- 
туге болады. Телітуші үшін арналған учаскенің ауданын
0,5-1  гектардан шаршылай бөледі. Оның үзындығы  
(жүйек түсетін бағыт бойынша) 50-700 м, ені 100 м бола
ды. Шаршылардың аралығынан жүйекті бойлап, ені 5-6 м, 
ал көлденеңінен (жүйекті кесе) 3-4 м жол салынады. 
Бірақ учаскенің ауданы негізінен қажетті телітушілер
көлеміне бай л анысты болу ы ңажет.

Аналың түптерді 1 ,5x0,3-0,5 м жүйемен отырғызады. 
Аналыңты жақсы тамырланған сүламаталдармен күзде 
немесе көктемде отырғызады. Бірінші жылы (еккеннен 
кейін) өсімдіктер еркін өседі. Келесі жылы ерте көктем- 
де бүталардың жер бетіндегі сабаңтарын 2-3 см түбір қал- 
дырып (топыраңтың бетінде) ңияды. Шыққан сабаңтар- 
дың биіктігі 15-20 см жеткенде олардың төменгі 8-10 см
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бөлігін ылғал топырақпен үйеді. Екінші рет өркеннің 
биіктііі 25-40 см-ге жеткенде, топыраңтың ңалыңдығын 
12-18 см-ге жеткізеді жөне үптінтпі кезенде өркен 40-60 см- 
ге дейін өскенде, үйме топыраңтың биіктігін 18-25 см 
көтереді. Үйме топыраңтың шекті биіктігі оңтүстік өңір- 
лерде 25-30 см, ал орталың және солтүстік аймаңтарда 
20 см жеткілікті деп есептеледі.

Күздің соңғы айларында сүлама сабақтарды аналық 
бүталардан ажыратады. Ол үшін аналың бүталардың 
түбіріне дейін аршып, топыраңтарды қатараралықтары- 
на жаяды. Тамырланған сабаңтарды түбінен 0 ,5  см 
түбірше қалдырып ңайшымен қиып алады. Мүндай та- 
мырланған сабаңтар сүламатал деп аталады. Олар негі- 
зінен екпе көшеттерді ңалыптастыратын бөлімшенің 
бірінші танабына отырғызуға пайдаланылады.

III. Қ алы пт аст ы ру бөлімшесі

Бүл бөлімше екі учаскеден түрады:
1) Тамыры өзіндік екпе көшетптпер учаскесі. Мүнда 

негізінен жидек даңылдарына жататын бүлдіргендер 
мен қүлпынайдың мүртшалары, таңқурайдың атпа са- 
баңтары ж етілдіріледі жөне ңараңат пен тошаланың 
ңалемшелерін тамырландырады.

2 ) Үластырылган екпе көшеттер учаскесі. Бүл учас- 
кеде тек үластыру арңылы көбейтілетін даңылдар өсірі- 
леді. Оның ңүрамы өсірілетін тікпе көшеттердің жасы- 
на байланысты екі не үш, кейде төрт танаптан түрады.

1. Көшеттіктің бірінші танабы (көзсабақтау);
2. Көшеттіктің екінші танабы (біржылдыңтар);
3. Көшеттіктің үшінші танабы (екіжылдыңтар);
Вегетациялық (өсу) кезеңі ңысқа болатын өңірлерде

екпе көшетті төрт жыл өсіруге тура келеді. Ол үшін алғаш- 
қы жылы телітуші көшеттіктің нөлінші (жетілдіру) тана- 
бында өсіріледі. Тек екінші жылы (көшеттіктің бірінші 
танабында) жазда телітушілер көзсабақталынады.

Телітушілердің отырғызу жүйесі дақылдардың түр- 
лері мен өсірілетін жасына байланысты болады. Алма мен
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алмүрттың бір жылдық тікпе көшеттерін 70-80x10-15 см, 
сүйекті және шекілдеуікті дақылдардың бір жылдық 
тікпе көшеттерін 70-80x20-25 см, ал шекілдеуікті да- 
қылдардың екі жылдық көшеттерін 80-90x30-35 см 
жүйесінде өсіреді.

Оңтүстік өңірде көптеген сүйекті дақылдардың (шаб- 
далы, өрік, алша, антипка, кейде ңызыл шие) телітушілері 
бірінш і жылы-аң көзсабақтауға жарайды, ал келесі 
жылы жуандап кетеді. Сондыңтан бүл даңылдардың тү- 
ңымын көшеттіктің бірінші танабына себеді. Бірінші 
жылы жазда телітупхілер көзсабаңталынады.

Екінші танапта, ерте көктемде телітушілерді мөдени 
«бүршікке» немесе одан да жоғары 10-15 см түғыр қал- 
дырып ңияды. Сол жылы осы танапта бір жылдың көшет 
өсіріледі. Сүйекті даңылдардың (шабдалы, шие, өрік), 
алма мен алмүрттың кейбір сорттарының тікпе көшет- 
тері, екінші танапта «мезгілсіз сабақ» арқылы тармаң- 
тала алады. Мүндай сабақ бермейтін немесе нашар тар- 
мақталатын дақылдар мен сорттарды арнайы шырпумен 
(ңию арңылы) ңалыптастыруға болады. Жылдың соңын- 
да бір жылдың көшеттерді қазып алып, бақ отырғызуға 
ңолдануға болады. Көп жағдайда түңымға дақылдардың 
көшеттерінің жаңсы дамыған, орныңты ңалыптасқан 
бүйірлік бүтаңтары болуы үшін өсіру мерзімін тағы бір 
жылға созуға тура келеді.

Көшеттіктің үшінші танабында ерте көктемде, бүр- 
шік бөрткенге (оянғанға) дейін, біржылдың тікпе кө- 
шеттерді ағаш бөрікбасын ңалыптастыру үпхін қияды. 
Ол үшін ңабылданған дің биіктігінен жоғары, 8-10 жа- 
рамды бүршік қалдырып соңғысынан қияды. Сабаңтар- 
дың өсу кезеңінде тікпе көшеттің бөрікбасын ңалыптас- 
тырады. Толың ңалыптасңан тікпе көшеттердің айрың- 
ша жетекші сабағы жөне 5-8 жақсы, бір қалыпты дамы- 
ран бүйір бүтақтары болады, жанама сабаңтардың саны 
ңалыптастыру жүйесіне байланысты өзгеріп отырады. 
Мүндай тікпе көшеттер күзде қазылып алынады.

Тікпе көшеттердің бір орында 2-3 жыл өсірілуі топы- 
рак ңүнарлылығының, қүрылымының нашарлауына
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өкеп соғады. Сондыңтан тікпе көшеттер бөлімшесінде 
6-8 ауыспалы танапты шөпті егіс қолданылады.

Тапсырма:

1. Әдістемелік ңүралдар арңылы жеміс өсімдіктерін 
көбейту жолдарымен танысу. Оның ішінде вегетативті 
көбейту тәсілдеріне аса назар аудару ңажет. Мүртшалар- 
мен, атпа сабаңтармен жөне сүлатпа сабаңтармен көбей- 
ту төсілдерінің суретін салып, оларға ңысңаша сипатта- 
ма беру.

2. Жеміс көшеттігінің ңүрылысымен танысып, суре- 
тін салу I, II жөне III танаптарда атқарылатын негізгі 
жүмыстардың түрлерін жазу.

3. Оңытушы берген тапсырма бойынша көшеттіктің 
бөлімшелері мен учаскелерінің ерекшеліктеріне ңарай 
аудандарын есептеу.

В  *

Қ үра л-жабдыңтар:

1. Көшеттіктің қүрылымы салынған суреттер мен 
(плакаттар) қабырғалық жөне кішірейтіліп отырғызыл- 
ған жүйелері.

2. Әдістемелік қүралдар мен кестелер.
3. Көшеттік бөлімшелері жөне учаскелерде өсірілетін 

жеміс өсімдіктері мен жабдыңтарының үлгілері (түқым- 
дар, телітушілер, тікпе көшеттер).

Бақылау сүрақтары:

1. Жеміс көшеттігінің ңандай учаскелері оны теліту- 
шімен ңамтамасыз етеді?

2. Себінді учаскесінде, сүламатал аналығында, кө- 
шеттіктің бірінші танабында ңолданылатын отырғызу 
жүйесін атаңыз.

3. Аналық-сорттың бақтан қандай өнім алынады?
4. Көшеттіктің бірінші, екінші, үшінші танабына төн 

жүмыс түрлерін атаңыздар.
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5. Себінді учаскесі көшеттіктің қандай учаскелерімен
тікелей байланысады?

6. Көш еттіктің бірінш і танабына жабдыңтайтын  
учаскелерді атаңыз және жабдық түрлерін атаңыз.

2.2. Баңтың кескіш құрал-саймандары жөне оларды
жүмысқа дайындау

Сабақтың мақсаты: Баңтың кескіш қүрал-сайманда- 
рымен жөне олардың жеке бөліктерінің аттарымен та- 
нысу. Қүрал-саймандарды ңайрауды, түзетуді жөне 
оларды пайдалануды үйрену.

Әдістемелік нцсцаулар мен тцсініктемелер

Баңтық кескіш қүрал-саймандарын жеміс ағаштары- 
ның бөрікбасы мен жидек бүталарын күткенде жөне 
көшеттікте жеміс көшеттерін өсіргенде өр түрлі хирур
гия лық операциялар жасау үшін пайдаланады. Бүл қү- 
рал-саймандарды тиімді пайдалану үшін олардың ңүры- 
лысын, атқаратын жүмысын біліп, жекелеген сайман- 
цармен жүмыс істеп дағдылану қажет.

Негізгі қүрал-саймандарға жататындар: бақ пышақ- 
тары, көзсабақтайтын жөне үластыратын пышақтар, 
қайшылар (секаторлар), бақ аралары (10-сурет).

Бақ пышагы ерекше иілген пішінді сабы мен жүзінен 
(тақтасынан) түрады. Өнеркөсіпте мүндай пышақтың 
үш түрін шығарады: үлкен, орташа жөне кіші. Баң пы- 
шақтары тек қурамаған сүректі кесуге қолданылады. 
Оларды жеміс ағаштарының бөрікбастарын ңалыптас- 
тырған кезде бүтақтарды кесуге, көшеттік пен жас баң- 
та түғырлар мен тікенектерді қиюға, сондай-ақ ірі бүтаң- 
тарды арамен кескеннен кейінгі пайда болатын жара* 
қатты тазартуға қолданады. Өткірленген пышақ бір 
сілтегенде сүректе таза жөне тегіс кесік қалдыруы тиіс.

42



10-сурет. Баңтың кескіш қцралдары:

1 — бцтақ кескіш; 2 — жақ ара; 3 -  цол арасы;
4 — бақ пышагы; 5 — бақ қайшысы

Көзсабақтайтын пышақ бүршіктерді үластыру үшін 
қолданылады. Оның тақтасының (клинок) үшы үшкір- 
ленген жөне ж үзі еңкіш-шығыңқы болады. Ж үзінің  
мүндай болуы ңалңаншаларды ңиюға жөне «Т»-үлгідегі 
тілік жасауға өте ңолайлы. Сабының екінші үшындағы 
«сүйекше» (косточка) телітушінің ңабығын ажыратуға 
жөне бүршікті астына салуға пайдаланады.

Үластыратын пышақтың үзынша және біртегіс кесік 
жасағанға ыңғайлы түзу ж үзді үзын таңтасы болады. 
Мүндай пышаңтар ңалемшелеп телу үш ін қолайлы. 
Ңабықтарды ажырату жөне кесіктердің жиектерін жыл- 
жыту үшін телітуші пышаң таңтасының үшындағы жо-
нарңасында шоқысы (томпағы) болады.

Бақ қайіиысы (секатор) екі жаңты жөне бір жақты 
кесетін, түзу жөне иірлі жүзділерге бөлінеді. Баң қай- 
шысын жидек бүталарын, жүзім мен өнім салған жеміс 
ағаштарын өнімділікпен кесуге, біраң жоғары қию са- 
пасын талап етпейтін жағдайларда қолданады. Олармен 
қалемшелерді жөне ңалыңдығы 25 мм-ге дейінгі бүтақ-
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тарды кеседі. Жас баңтарда жөне жеміс көшеттерінде 
баң қайшысы (секатор) көп қолданылмайды, өсіресе бү- 
таңтарды табанынан қиған кезде.

Бақ арасы -  бақ пышағымен немесе бақ кайшысы- 
мен кесуге болмайтын қалың бүтақтарды кесуге арнал- 
ған. Бақ арасының екі түрі бар: жаң төрізді ара, қол ара.

Жаң төрізді ара болат жақтамадан, таңтадан, сабынан 
жөне көмекші ңүралдарынан түрады. Жаң төрізді ара- 
ның артыңшылығы оның тақтасының жүқа жөне жі- 
ңішкелігінде, мүндай жағдайда бүтаңтарды кескенде 
азыраң күш жүмсалады.

Жақ төрізді аралар өте мүңият кесуді талап ететін, 
онша жуан емес бүтаңтарды кескенде ңолданылады.

Бақ ңол арасы өнім беретін бақтарда және жидек бүта- 
лы өсімдіктеріндегі жуандау бүтақтарды кесуге арнал- 
ған. Олармен ағаш бөрікбасының ңураған бүтаңтарын 
кеседі. . v

Қцралдарды қайрау және т цзет у

Жақсы кесік жасау үшін кесу кезінде аз күш жүмсап, 
еңбек өнімділігін арттыру үшін баң қүралдары әр уақыт- 
та өткір ңайраулы жөне дүрыс реттеліп түруы қажет.

Барлық кесу қүралдарының ңайралған бөлігі, яғни 
жиегі (фаска) болады. Қарама-қарсы беттерде орналас- 
қан екі фасканың арасында пайда болған түзу ж үзі деп 
аталады. Фаска (қайрау) ені үлкен емес, шамамен 3-5 мм- 
дей болады. Ж үздің ңыры ңайрау бүрышы секілді әр 
түрлі кесу қүралдарында біркелкі емес, сондыңтан да 
бөлекше қайралады. Мысалы, үластырғыш пышақтың 
ж үзі түзу сызық секілді, таңтасында бір ғана фаска бар 
және тек бір жағынан ғана қайралады (ңайрау бүрышы
15-20° болады). Көзсабаңтайтын пышаңтың ж үзі басын- 
да шығыңңы, соңында еңкіш  болып келеді. Мүндай 
пышақтар екі жағынан қайралады.

Баң пышағында тақтасының кесу жиегін еңкіш жүз- 
дері ңүрайды. Екі фаскасы болғандыңтан, таңтасын екі 
жағынан ңайрайды. Бақ ңайшысының кесу жиегі шы-
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ғыңқы болып келеді. Фаскасы сырт жағында орналас- 
қан, сол арңылы қайралады. Біржаңты кесетін баң ара- 
ларының өрбір тістерінде бір ғана фаскалары бар жөне 
бір жағынан ғана ңайралады. Екі жаңты кесетін аралар- 
дың тістерінде екі фаска болады жөне екі жағынан ңай-
ралады. \

Аралардың ңайрау бүрышы пышақтарға ңарағанда
көбірек (30-60°). Ара тістері бір-бірінен алшаң, қабырға- 
лары өткір, үштары үшкір болуы керек. Барлың тісте- 
рінің үштары бір түзуде жатуы керек. Ара тістерін бір- 
бірінен алшаңтату үшін кесу кеңдігі ара таңтасының 
қалыңдығынан 1,5-3 есе кеңдеу болатындай етіп, ара 
тістерін ңарама-ңарсы жаңңа қарай майыстыру керек.

Қүралдарды шар қайрақта немесе ңайрақтарда жүңа 
күсшелер босаңсыған темір жолаңтары пайда болғанша 
ңайрайды. Мүнан соң, күсшелерін толың жою үшін ңү- 
ралдарды жүмсаң қайраң тасқа жанап, белдікшеде те-
гістейді.

Пышаңты ңайрағанда оның ж үзі ңайраңтың үзына 
бойына түраңты тік бүрышта орналасуы ңажет. Пышаң- 
ты ңайраққа аздап басып, дөңгелек ңозғалыснен ңайрай- 
ды. Белдікшеде пышақты тек жонымен, алға қарай қоз- 
ғайды. Бақ ңайшысын (секатор ды) ңайрау алдында бүра- 
маларынан босатып алады жөне тек (фаскасы бар) сырт- 
қы бетінен қайрайды.

К есу т ехникасы

Ағаштардың әр түрлі бөлшектерін кескенде кесу тех
никасы жөне жүмыстағы ңауіпсіздік ережелерін саңтау 
керек. Иілгіш жөне солқылдақ бүталарды қолмен үстап 
түрады. Мүндай кездерде бүтаны үстап түрған қолды 
пышаң қозғалысы бойында ңарсы үстауға болмайды. 
Бүтаңтарды пышақпен кескенде өсімдіктердің қалды-
ратын бөлігінің өсуіне 40-45° бүрыш жасап кескен жөн.
Мүндай кесіктер тез бітеліп кетеді.

Біржылдык өсінділерді «бүршік үстінен қысқарту* 
үшін кесікті таңдап алған бүршіктің ңарама-қарсы жа-
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ғынан табанының тұсынан бастап, бүршіктен 1-2 мм
жоғарыдан аяқтайды.

Өркендер мен бүтаңтарды сиреткенде табанынан 
кеседі, ол үшін кесік бүтаң түбіндегі білеуге беттесіп тү- 
суі керек. Мүндай кесіктер тез бітеледі.

Жуан бүтақтарды үш түрлі қимылмен кесіп алу үсы- 
нылады. Алғашында бүтаңтардың табанынан 20-30 см 
қашықтыңта, бүтаңтың астыңғы бетінен терендетіп ара- 
лайды, сонан соң үстіңгі бетінен төменгі кесіктің түсы- 
нан бүтаңтың үшына ңарай 3-5 см шегініп аралайды. 
Бүтаң алынғаннан кейін қалған томаршаны табанынан 
қиып алып тастайды. Диаметрі 1,5-2 см-ден артық жа- 
рақаттарды тазалап, бетіне бақ нүмын жағады.

Тапсырма:

1. Баңтың кескіш ңүралдарымен және олардың бөл- 
шектерімен танысу.

2. Баң пышағы немесе көзсабақтайтын пышақтың ңү- 
рылысын, оның бөлшектерін көрсетіп сызу.

3. Бақ пышағы немесе бақ ңайшысын (секаторды) 
ңайрау.

4. Табанынан және «бүршік үстінен» кесу төсілдерін 
игеру.

Қүрал-жабдыңтар:

1. Бақтың кескіш қүрал-саймандарының жинағы: 
үластыратын, көзсабаңтайтын пышаңтар, бақ пышақ- 
тары, бақ ңайшысы (секатор), баң аралары.

2. Шар қайраңтар, ңайрақтар, тас қайрақтар, түзету- 
ге арналған белдікше.

3. Әр түрлі жеміс даңылдарының өркендері мен бүтаң- 
тары.

4. Баң қүралдары жөне кесу техникасы көрсетілген 
плакаттар. , Д  й

5. Баң нүмы, сыр бояу, жаққыштар (кисти).
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Бақылау сүрақтары:

1. Баң шаруашылығында ңандай қүрал-саимандар
қолданылады?

2. Баң пышағын ңалай дүрыс ңайрауға болады?
3. «Табанынан», «бүршік үстінен» кесікті қалай жа- 

сайды?

2.3. Ж еміс өсімдіктерін көбейтуде ңолданылатын
үласты ру тәсілдері

Сабақтың мақсаты: Жеміс өсімдіктерін бүршігі мен 
қалемшесін үластырып көбейтудің төсілдерімен таныс- 
тырып, олардың техникалың орындалу жолдарын мең- 
герту.

Әдістемелік щ с қ а у  және тусінікт еме

Үластыру -  жеміс және жидек өсімдіктерін вегетативті 
көбейту тәсілдеріне жатады. Үластыру арңылы:

а) жеміс ағаштарының мөдени сорттарын саңтайды
жөне көбейтеді;

е) телінушінің жеміс салуын жеделдетеді жөне өсу 
күші мен өмір сүруін өзгертеді (өсімдіктердің аласа жөне 
жартылай аласа формаларын өсіргенде);

б) жарамайтын сорттарды ңүндыраң, өнімді, сол жер 
жағдайы мен ауа райына ңалыптасқан, зиянкестер мен 
ауруларға төзімділеріне алмастырады, т.б.

Үластыру мөдени жеміс ағаштарын өсіруге, кеңейту- 
ге жағдай жасайды. Жеміс шаруашылығында үласты- 
рудың 150-ден астам төсілдері бар жөне олардың барлың 
түрін екі топңа бөлуге болады: көзсабаңтау (бүршікті 
үластыру) жөне ңалемшемен үластыру.

Көзсабақтау (окулировка). Бүл төсіл -  сорттарды кө- 
бейту үшін көшет өндірісінде қолданылатын үластыру- 
дың негізгі түрі. Басқа төсілдерге қарағанда төмендегі- 
дей бірңатар артыңшылықтары бар:
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1. Жасалуы ңарапайым және еңбек өнімділігі жоғары.
2. Телінушінің үнемді пайдаланылуымен ңатар бірік-

кіштігі жоғары. ; ;•
3. Ж ағатын жабдыңтарды (заттарды) қажет етпейтін 

кішігірім және тез бітелетін жараңат салынады.
Көзсабақтау мезгілі. Көзсабақтау екі мезгілде -  көк- 

темде жөне жазда жүргізіледі. Біздің еліміздегі барлық 
жеміс ш аруаш ылығы аймаңтарында қабылданған ең 
қолайлы мезгіл жазғы көзсабақтау болып табылады, оны 
«үйңыдағы бүршікпен» көзсабаңтау деп те атайды. Бүл 
үшін бүршігі келесі жылы көктемде өнетін сол жылғы 
сабаңты (өністі) пайдаланады.

Көзсабақтаудың ең тиімді мезгілі телітуші камбийі- 
нің активті бөліну кезеңімен тура келеді. Осы мезгілде 
телітуші ңабығының сүрегінен бөлінуі жоғары болады 
(жазғы шырын қозғалысы кезеңі). Сондай-аң, аналық 
жеміс ағаштарындағы үластыруға дайындалатын өркен- 
дер де ж еткілікті сүректеліп ңатаяды. Оңтүстік Қазақ- 
стан жеміс ш аруаш ылығы аймағында ж азғы  шырын 
қозғалысы кезеңі 20 шілдеден басталып тамыз айы то- 
лығымен жүреді.

Көктемгі көзсабаңтау өнетін бүршіктермен жүргізі- 
леді. Ол үшін өткен жылғы өсу кезеңінде пай да болған 
ңалемшеден алынатын қалңанша (көзсабақ) пайдаланы- 
лады. Олардағы бүршіктер үластырудан 15-20 күн өткен- 
де өне бастайды. Оңтүстік жеміс шаруашылығы айма- 
ғында бүл мезгілді (төсілді) көзсабақтаудың өлсіз өсуіне, 
бірігу пайызы мен стандартты көпхет шығымының тө- 
мендігіне байланысты көп пайдаланбайды.

Қалемш елердің ж етілуіне (телінуш інің) жөне өсу 
мерзімінің үзаңтығына (қалай телітуш і болса, солай 
телінушінің де) байланысты өр түрлі жеміс даңылдары- 
ның көзсабақтау кезегі белгіленеді. Б ір інш і кезекте 
ңалемшелері (сабаңтары) ерте сүректелетін жөне өсу 
кезеңі ңысңа болатын дақылдар үластырылады. Оңтүс- 
тікте көзсабаңтауды (жазғы) өткізу төменгі кезекте үсы- 
нылады: алмүрт, беже (айва), шие, қызыл шие, алхоры, 
өрік, шабдалы, алма.
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Бір дақылды (сорт аралық) көзсабақтағанда жаздьщ 
сорттарынан бастап, кеш пісетін (қыстық) сорттарымен 
аяңтайды.

Өр түрлі телітушілерді пайдаланғанда бірінші аласа 
өсетіндерін (N9), сонан соң жартылай аласа өсетіндерді 
(ММ-106, т.б.), соңында себінділерді көзсабақтайды.

Қалемшелерді дайындау. Көзсабақтауға ңалемшелер- 
ді үластыратын күннің ңарсаңында немесе сол күні таң 
сөріден дайындаған орынды. Барлың жеміс өсімдіктері- 
нің қалемш елерін жеміс салатын, таза сорттылыңқа 
тексерілген және айырыңша қыс жағдайына икемдел- 
ген, аурулар мен зиянкестерге төзімді, жоғары өнімді, 
сортңа төн жақсы боялған жемісі бар ағаштардан да- 
йындайды. Бөрікбасының ортаңғы немесе жоғары бөлі- 
гіндегі жақсы, жарьщ түсетін аумағынан үзындығы 30 см- 
ден кем емес ңалемшелерді қиып алады. Өркенді қиған- 
нан соң, су булануын азайту үшін жапыраң тақтасын 
үзындығы 8-10 мм сағағын қалдырып қиып тастайды. 
Сонан соң, қалемшелерді 50-100 данадан буып, оған сор- 
ты жөне дайындалған күні көрсетілген этикетка ілінеді 
де, түбіне 3-5 см қалы ңды қта су ңүйылған ш елекке 
ңалемше бумасын табанымен түрғызып ңояды. Қажет 
болған жағдайда ңалемшелерді салңын бөлмелерде, жер- 
төледе, тоңазытқышта, мүздатқышта немесе ылғалды 
жоңңаларда, полиэтиленнен жасалған ңалталарда сақ-
тайды.

Көзсабақт ау жцмыстарын цйымдастыру

Телітушілерді көзсабаңтаудан екі апта бүрын ауа ра- 
йына ңарамастан сіңіре суғару керек. Көзсабақтауға 
дейін телітушілер сабағынан (діңгекшесі) төменгі тамыр 
мойыншасынан 15-20 см биіктікке дейінгі бөлігіндегі 
(сидамша) жанама бүтаңтарын өткір бақ пышағымен 
қиып тазартады. Қазаңстанның оңтүстік аймаңтарын- 
да көзсабақ телітуші сидамның төменгі топырақтан 3-6 см 
биіктіктегі бөлігінде үластырылады, ал клонды (бір* 
тектес) сүламаталды бақңа тереңдете отырғызу есебімен
біршама жоғары үластыруға болады.
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Көзсабақты үластыру үшін тәуліктің жарық уақыты 
мен салңын мезгілін таңертеңгі сағат 6-дан 10-ға дейін, 
күннің екінші жартысында сағат 16-дан 20-ға дейін пай- 
даланған жөн. Көзсабақтауды күш ті жел түрған және 
жаңбырлы күндері жүргізуге болмайды. Көзсабақтау 
жүмыстарын атңару үшін екі адамнан топ ңүрады, оның 
біреуі тек көзсабақты үластырады, ал екіншісі оның со- 
ңынан орап бекітеді.

Көзсабаңтаудың алдында телітушілердің түбін аша- 
ды да, көзсабақ үластырылатын сидам бөлігін ылғал 
шүберекпен тазалап сүртеді.

Ж үмыс барысында көзсабаңтайтын пышаңты өткір 
қалпында (алмастың өткірлігіндей) үстаған жөн.

Көзсабақтаудың тәсілдері мен әдістері

Телінуш інің өлш емі мен формасына қалқанш аны  
(щиток) телітушімен жалғастыру өдісіне байланысты 
көзсабақтаудың негізінен үш төсілі болады.

1) Т-үлгісіндегі тілмеге, 2) дүмшелеп, 3) сақиналап жүр- 
гізіледі. Кошеттікте ңабың астына Т-үлгісіндегі тілмеге 
козсабаңтауды ж иі қолданады. Саңиналап козсабақтау 
жөне Т-үлгісіндегі тілмеге көзсабаңтау үшін бүламаның 
қабы ғы  сүрегінен ж ақсы  аж ы рау керек. Дүмш елеп 
козсабақтағанда, телітуші ңабығының ажырау дәреже- 
сіне байланыссыз жүргізе беруге болады. Алдыңғы екі 
тәсілмен үластыру үш ін бүршікті қалқанш а ңолданы- 
лады. Қалңанша — өркеннің буын аумағынан үзындығы 
25-35 мм жөне ені 4-5 мм етіп ңиып алынған сабаң болігі. 
Ол сабақ камбийінің физиологиялың жағдайына қарай 
сүрегімен немесе сүрексіз алынады. Қалқаншаның ңү- 
рамына қарай козсабақты «сүректі» немесе «сүрексіз» 
деп екі түрге боледі.

1. Сүректі қалңанш аларды қию. Егер козсабаңтауға 
пайдаланылатын ңалемшенің камбийі тыныштың ке- 
зеңінде болса, қалқанш а оте ж үқа сүрек ңабыршағымен 
(жазуға арналған қағаздан да жүңа) қиылып алынады 
(өлш емі ж оғары да келтір ілген). Ол үш ін сол қолға

50



қалемшені (сабақты) бүршігінің үшымен өзіне ңарата, 
сүң саусақпен бүршігі бар буынның астынан сүйей үс- 
тайды. Оң қолдағы өткір көзсабаңтауға арналған пышаң- 
пен бүршіктің табанынан төмен қарай 1-1,5 см ңалды- 
рып, пышақтың жүзін ңиғаштата, ңалңаншаның төмен- 
гі үшын сүйірлей, енін 3-4 мм жеткізе сүрек ңабырша- 
ғын жүқалай ңамтып, жоғары қарай өрлей ңияды.

Бүршік табанының түсына жете бере пышақтың жү- 
зін аздап тереңдете ңияды. Қалқаншаның бүршік орна- 
ласңан бөлігінің енін 4-6 мм-ге жеткізеді де, одан жоға- 
ры 3,0-4 мм ңалпына түсіреді. Қалңаншаның үзынды- 
ғын бүршіктен жоғары 1,5-2 см жеткізіп, сабақтан қиып 
алады. Сонымен бүршікті қалңаншаның жалпы үзын- 
дығын 2,5-3,5 см-ге жеткізеді. Мүндай қалңаншаларды 
«т» өрпі төрізді тілімге телігенде пайдаланылады.

2. Қалңаншаны сүрексіз қию. Ңолданылатын сабаң- 
тың камбийі өсу кезенДнде болып, ңалемшенің ңабығы 
сүрегінен жаңсы ажырайтын болса, қалңанша сүрексіз 
қиылып алынады. Мүндай көзсабақтардың бітімі өте 
жоғары болады. Қалқаншаны сүрексіз қиюдың үш жолы 
бар. Біріншіден, буындағы бүршікке ңарама-ңарсы жа- 
ғынан үзындығын ңалемш енің диаметрінің үш-төрт 
есесіне тереңдей етіп ңиғаш кеседі. Бүршік қимасының 
ортасында немесе төменірек орналасуы қажет. Қиғаш 
кесіктің жоғарғы шетінен дөңгелетіп, сабақтың қабы-
ғын қияды.

Екіншісінде, сүректі ңалқаншаны ңиған өдісті пай- 
даланады, тек қалқаншаның ңалыңдығы сабақ диамет-
рінің 30-50% -на жеткізіледі.

Үшінші өдісте бүршікті ортасына ала, қалқаншаның 
формасы мен өлшемдерін саңтап ңабыңты тіледі. Үш 
өдісті де қалңаншаны сабақтан оң ңолдың бас бармағы 
мен сүқ саусағының қысымымен төмен ңарата, қалем- 
ше бойымен спираль бағытында бүрап ажыратады. Бүл 
өдістер бүршік талшықтарының бүтіндігі, көзсабақтар- 
дың бірігуінің  негізі болып табылады. Олардың жү- 
лынбауын бүршіктің орнындагы ойшық арқылы аның-
тайды.
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Көзсабақтаудың тәсілдері

1. Т-үлгісіндегі тілімге көзсабақтау. Алдын ала да- 
йы ндалған  тел ітуш і сидам ны ң төм енгі бөлігіндегі 
(көзсабаңтау жүмысын үйымдастыру бөлімін ңара) қабы- 
ғын «Т» өрпіне үңсас етіп тіледі. Алғашында көлденең, 
сонан соң бойлама тілік жүргізіледі (астынан жоғары 
ңарай). Бүлардың өлшемдері қалқанш а сыятындай бо
луы керек. Пышақтың сүйекшесін пайдаланып, бойла
ма тіл іктің  екі жағындағы ңабық ернеулерін көтеріп 
сүректен ажыратады. Егер көзсабақ телітушіні тілуден 
бүрын ңиылса, оны пыш ақтың астына салады, ал ке- 
йіннен ңиылса пыш ақтан соң салады. Б ірінш і өдісте 
қиылып алынған көзсабаңты сол ңолға үстап, оң қолдағы 
пы ш ақты ң сүйекшесімен алдын ала тілінген телітү-
ш інің т іл ік  бойындағы қабық ернеушелерін көтеріп,
ңалңаншаның төменгі сүйір үшымен біртіндеп ңабық 
астына енгізеді.

а -  кесіп альінган, бірақ көзсабацтауга дайындалмаган 
алманың біржылдық өркені; 1 -  өркен тцбі; 2 -  өркен, 

ортасы; 3 -  өркен төбесі; б— көзсабақтауга дайындалган 
қалемше; в — қалемшенің бір бөлігі ( уздік сызықшамен 

қалқаніианы қию іздері көрсетілген); г -  бцршікті жэне 
сцректі ңалқанша; д —телітуіиідегі «Т>> улгісіндегі тпілме; 

е — қалцанша шелітпушідегі цабъщ тпілмесіне қойылган;
ж -  көзсабақталган телітушіні байлау

е) ж)
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Бүл өдіс негізінен сүректі қалқаншаны үластырған- 
да қолданылады. Үластыру барысында ңосылатын сы- 
ңарлардың камбийін кебуден сақтау үшін алдымен те- 
літушіде тілік жасалынады да, көзсабақ ңиып алынады, 
сонан соң тілмедегі қабық ернеулері көтеріліп, ңалқан- 
ша қабың астына салынады. Үластыру көзсабаңты шек- 
пірмен (пленка тіліктері) орал байлаумен аяқталады.

2. Дүмшелеп көзсабақтау. Бүл төсілді орындау бары
сында телітуші-сидамын көзсабақтау үшін ңабылданған
биіктіктегі бөлігінде 45° бүрышпен көлденең, томен ка
рата қиғаштап, аздаған тереңдікке (2-3 мм) қабығы мен 
сүрегін қоса тіледі. Сонан соң пышақты тіліктен 2-3 см 
жоғары көтеріп, ңалқаншаның үзындығына тең, томен 
қарата жүқалап, телітушінің ңабығы мен сүрегін қам- 
тып кесіп алады. Оның орнына қалемшеден қиылып 
алынған ңалңаншаны беттестіріп бекітеді. Қалқанша- 
ны қию үшін қалемшені төбесімен өзінен кері үстап, 
бүршіктің төменгі жағынан 10-14 мм қалдыра кесік жа-
сайды (45°), сонан соң бүршіктен 10-15 мм жоғарыдан 
бастап, ңалқаншаны сүрегімен қиып алады да, телітуші- 
дегі кесік орнына беттестіріп байлайды. Дүмшелеп көз- 
сабақтау ңабың астына козсабаңтағаннан көп тиімді 
және одан 20-25% өнімдірек. Бүл тәсілдің тағы д атөмен-
дегідей артықшылығы бар: көзсабаңтауды активті шы-
рын ңозғалысынан бірнеше күн ерте бастауға болады, 
телінуші мен телітуші бірігуі жылдамдайды әрі жаңса-
рады, біржылдық көшеттердің өсуі 10-15% -ға күшейеді. 
Қ алқанш алар бүламаның астында еш уаңытта (телі- 
тушінің қабығының астында) жабылмайды, сондықтан 
бүл төсілмен жуандығы 15-20 мм келетін бүламаларды 
да үлестіруге болады. Дегенмен есте саңтайтын бір жағдай, 
камбийдің активті бөлінуі тоңталғаннан соқ, бүл тө- 
сілдер де «Т* үлгісіндегі төсіл сияқты нөтижесіз болады.

3. С ақиналы  немесе сы рнайлап көзсабақтау. Бүл 
твсіл кейбір қалың Грек жаңғағы сияңты дақылдардың 
көзсабақтануына қолданылады. Ол үшін арнайы екі так- 
тал ы (жүзді) пышақ ңолданған тиімді. Мүндай қүралды 
пайдаланып, бүлама сидамның қабығын алдыңғы тө-
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12-сурет. Ццмшелеп көзсабацтау:

1 кесу орнын белгілеу; 2 — кесу; 3 — цластырылатын
жерді дайындау; 4 -  қалқаніианы бөліп алу

сілдерде көрсетілген биіктікте айналдыра кесіп, үзын- 
дығы 2-3 см бөлігін (сақина) ажыратып алады. Оның ор- 
нына дөл осындай өлшөммвн ңалемшенің (төлінушінің) 
буын аумағынан, бүршігін ортасына келтіріп, саңина- 
лап, ңабығын қиып алып салады.

Көзсабақтарды орап байлау. Қалңаншаны орнына са- 
лысымен орап байлайды. Ол үшін полиэтилөнді жәнө
поливинил хлоридті пленкаларды енін 1 см-гө жуың жә- 
не үзындығын 25-30 см етіп ңиып пайдаланады. Мүн- 
дай жабдыңты «швкпір» дөп атайды. Көзсабақты үлас- 
тырған соң, ыңғайына ңарай төменнен немесе кері ба- 
ғытта шекпірді шиыршықтап, тығыз орайды. Ш екпірді 
орау үшін бір үшын ңысңа үстап, оны бірінші орамның 
астында қалдырады да, келесі орамдарды тығыздап тар- 
тып, ернеулерімен бір-бірін бастыра қалқанш а жөне 
жараңат толың жабылғанш а орайды. Соңында шиыр- 
шың бағытымен ілмек арқылы қалған үшын өткізіп бай- 
лайды. Орау барысында өнетін бүршіктер (көктемгі үлас- 
тыру) мен сүйекті даңылдардың бүршіктерін ашық қал- 
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дырады, өиткені олар артық сығымнан жараңаттануға 
ыктимал өрі өспей де ңалуы мүмкін.

13-сурет. Сақиналы немесе сырнайлап көзсабақтау:

1 — цластыру орнын белгілеу; 2 — қабьіеын сурегінен 
босату; 3 -  цластьіруга дайындалган телінуші;

4 — цластырылган телітуші

Көзсабақты тексеру. Үластырудан 12-20 күн өткен- 
нен соң, көзсабақтардың бірігуін тексереді. Б іріккен 
ңалңанш аларды ң ж апы рақ сағақтары  ж еңіл  түседі, 
ңабыңтары мен бүршіктері бүріспеген, түстері ңалпын- 
да, бірікпегендерінің сағақтары ажырамайды, ңалқан- 
шаның қабығы мен бүршіктері кебеді өрі бүріседі, түсі 
сүрғылттанады. Қал ңаншал ары үласпаған те л ітуші лерді 
ңайталап көзсабақтайды. Бүл жүмыстарды түрақты суың
түсуден бір ай бүрын аяңтайды.

Бүрш іктердің бірігуі төмен болса көктемде, екінші
танапта бүйір тілікке беттестіріп, т.б. төсілдермен ңа- 
лемшемен үластыруға болады.

Тапсырма:

1. Суреттер, нүсңалар мен жөрдем қүралдары арқылы 
көзсабаңтаудың төсілдерімен жөне өдістерімен танысу.

2. Көзсабақтаудың төсілдерінің суретін салу.
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3. Оңытушының басшылығымен көзсабақтаудың өр 
түрлі тәсілдерін жасайтын әдістерді үйрену.

Ңүрал-жабдыңтар:

1. Әдістемелік нүсңаулар, көзсабаңтаудың төсілдері 
салынған суреттер (плакаттар).

2. Баң көзсабаңтау пы ш аңтары , ңайш ы , қайраң ,
б е Л Д ІК . . fe. lv

3. Алманың, талдың, теректің әр түрлі жуандыңтар- 
дағы сабаңтары.

4. Ш екпір, йод, дөке.

Б ақ ы л ау  сүрақтары :

1. Көзсабаңтау деген не?
2. Көзсабаңтауда ңалқанш аны  қиюдың неше өдісі 

ңолданылады?
3. Көзсабаңтау мезгілдері.
4. Көзсабақтауға телітушілерді дайындау.
5. «Т» үлгісіндегі тілікке көзсабақтау өдістері.
6. Дүмшелеп көзсабақтауды орындау жолы.

2.4. Ж ем іс өсімдіктерін қалем ш ем ен үласты ру 

Әдістемелік нцсқау және тцсініктеме

Қалемшемен үластырғанда біржылдың өркеннің екі- 
үш бүршігі бар бөлігін телітушіге жалғастырады. Бүл 
жеміс өсімдіктерін вегетативті көбейту төсілі көшеттерді 
ңыста үластыру өдісінде, көшеттіктің екінші танабын- 
да көзсабақтары бірікпеген телітушілерді үластыруға, 
клонды телітушіден аралығы бар көшеттерді өсіруге, 
сорттарды ауыстыруда, бақтарда кемірушілерден зардап 
шеккен ағаштарды емдеуге кеңінен ңолданылады.

Мүның көзсабаңтаумен салыстырғанда үласуы мен 
өнімділігі төменірек болады, ңалемше мен ш екпірдің
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(ораьтын материал) шығынын көп талап етеді, бір ігу бе-
ріктігін өрдаиым ңамтамаеыз ете алмаиды.

Дегенмен, өсімдіктердің кез келген жасында қалем- 
шелеп ұластыруға болады, сондыңтан оны баңтарда қай- 
та қүруға ңо лдануға мүмкіндік береді. Қойы лған мақсат- 
ңа байланысты телітушідегі үластыратын орын жеміс 
ағашының өр түрлі бөлігі -  тамыр, сидам, дің, бөрікба- 
сы бола алады.

Қалеміиелеп телудің мезгілдері: Оңтүстік Қазақстан 
жағдайында ңалемшелеп телуді келесі мезгілдерде жүр- 
гізген дүрыс: көктемде -  ақпаннан сәуір айының аяғына 
дейін, қыста -  қаңтар мен аңпан айларының ішінде жы- 
лыжайда үластыру.

Қалемш ені ( т елінуш і) дайындау және сақт ау

Қалемшелерді
лейді, өйткені шамалы ғана үсіген ңалемшелер (өсіресе 
сүйекті дақылдарда) нашар немесе мүлдем бірікпейді. 
Бүл үшін сорттардан (дақылдардан) аурусыз, мол өнім 
беретін аналық ағаштарды таңдап алады.

Үластыру үшін ағаш бөрікбасының шет жағында, жа- 
рыңта орналасқан, сүрегі жаңсы дамыған, үзындығы 30- 
50 см, жуандығы 6-10 мм келетін біржылдың өркенді 
пайдаланады. Дайындалған ңалемшелерді 50-100 дана- 
дан бауға буып, этикетка іліп, жертөледе, мүздакта не
месе ңарға көміп саңтайды. Ж ертөледе сақталғанда 
ңалемшелерді тіке түрғызып, қатарлап, табанындағы 
қиығын дымқыл ңүмға тығыздап беттестіріп орналас- 
тырып, олардың 1/3 үзындығын бүйірлерінен дымқыл 
ңүммен жабады (тек аса ылғал болмауы керек). Жер- 
төледегі ауаның температурасы 0-2 °С болуы тиіс. Кейбір 
дақы лдар -  ңызыл шие, ш иелердің қалемш елерінің 
көктемге қарай температура 0 С шамасында бүршіктері 
өне бастайды, сондықтан оларды қарда немесе мүздаңта 
саңтаған жақсы. Қазақстанның оңтүстік жеміс шаруа- 
шылығы аймағында, егер қыс жайлы болып, қатты аяз 
байқалмаса, қалемшелерді көктемде бүршік бөрткенге
дейін дайындауға болады.
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Қцралдар жэне телітуш і мен телінуиііні
цластыруеа дайындау

Үластыруды орындау үш ін төмендегідей қүралдар 
қолданылады: қайшы, ара, бақ пышағы жөне үластыру 
пышақтары. Қүралдар жақсы өзірленген болуы керек. 
Үластыру пышағын түрақты алмас өткірлігіндей етіп 
үстайды. Ж уан дүмбелерге жарма төсілімен үластыру 
үш ін арнайы балта пайдаланылады. Ңиюдың кейбір 
типтерін (тілшелі қиғаш, кертікті жөне бүршікке) орын- 
дауда үластыру түрлерінде көгггеген артьщшылыңтар бар. 
Ңалемшені қиюда негізгі төсіл ңиғаштап кесу болып та* 
былады. Оның үзындығы қалемшенің диаметрін 3,5-6 рет 
еселегеннен артық, ал беті біртегіс жөне ж азы қ болуы 
керек. Қиғаш кесікті дүрыс жасау үшін ңалемшеде ке- 
сіктің бастауы мен аяғын белгілеп, осы пункттер арқы- 
лы ойша жазыңтың өткізіп және осы ж азықтық арқы- 
лы пышаңты мүқият жүргізу керек. Кесік «өзіне» төсі- 
лімен орындалады. Үластыруға дайын қалемшеде кесік- 
тен жоғары 2-3 бүршік болуы тиіс.

Тілшелі цигаш кесіктпі дайындау

Қалемшеде дүрыс жасалған қиғаш кесіктің үш кірлі 
үш ынан, үзындығының 1/3 аралығында ңалемш енің 
бойымен тағы бір тілік жүргізіледі.

Кертікпгі кесік дайындау

Бүл үшін ңалемш енің бойына тіктеп (перпендику
ляр) өзегіне дейін ңияды да сүрегін жанып алады, сонан 
соң «өзіне» төсілімен кесуді аяқтайды. Кетіктен жога- 
ры 2-3 бүршік калдырады да «бүршікке» қияды. «Бүр- 
ш ікке қию» үшін қалемшені сол қолға алып, үластыру- 
шыға бағытталған бүрпііктен 3 см-дей төменнен үлкен 
жөне сүк саусағымен қыса үстап сүйемелдейді. Осы мез- 
гілде оң қолы ны ң бас саусағымен ңалемш едегі бүр- 
ш іктің танабына басып, кесік түсетін жазықтыңты бел-
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гілеп, пыш ақты соның бағытымен жүргізеді, ол бүр- 
шікке қарама-қарсы жағының ортасынан 45° бүрышпен 
басталып, бүршіктің төбесінен 1-2 мм жоғары аяңталады.

Қалемшелеп цластырудың тәсілдері

Қалемшелеп үластырудың көптеген тәсілдері белгілі. 
Олардың бәрін екі топңа біріктіруге болады. Бірінші топ
ка ңабың астына үластыратын төсілдер кіреді, оларды 
көктемгі камбийдің үдемелі ңарекетінде, бүршіктер 
бөрткеннен өркендердің интенсивті өсімі басталуына 
дейін (жобамен алмалар гүлдеп біткен соң 10-15 күнде) 
жүргізуге болады. Оған қабық астына жөне көпіршелеп 
цластыру төсілдері жатады. Екінші топңа телітуші мен 
қалемшелердің тіндерін жалғастыруда қабыңтың ажы- 
ратылуын қажет етпейтін төсілдер кіреді, оларды ңыста, 
көктемде шырын ңозғалысы басталғанға дейін және 
шырын қозғалысы басталғаннан кейін де жүргізуге бо
лады. Оларға: жетілдірілген жөне қарапайым беттес- 
тіру, дцмге цластыру, бцйірлік тілмеге цластыру, жа- 
рып цластыру, жанастьіра цластыру жөне т.б. жатады.

Қарапайым жөне жетілдірілген беттестіру теліну- 
ші мен телітушінің жуандыңтары бірдей болған жағдай- 
да қол даны лады. Беттестірудің бірінші түрінде, екі үла- 
сушыда өзара теңдей етіліп (ені мен үзындығы) ңиғаш 
кесік жасалынады. Оларды беттестіргенде қалемше мен 
бүламаның камбий қабаттары сөйкес келуі шарт, сонан 
соң оларды ңосып орайды. Дегенмен, бүл төсіл орап бе- 
кітудің күрделілігіне байланысты сирек қолданылады.

Екінші тэсілде (жетілдірілген беттестіруде) үласушы- 
ларда тілшелі ңиғаш кесік жасалынады. Сонан соң те- 
лінуші мен телітушінің камбий ңабаттарын беттестіріп 
өзара жалғастырады. Үласым бекем болуы үшін тілшелер 
тығыз жалғасуы керек. Телінуші мен телітуші жуанды- 
ғының айырмашылығында (диаметрінің мүмкін болатын 
айырмашылығы 25% аспайды), сондай-ақ ңиғаш кесік- 
тердің үзындығы сөйкес келмегенде, үласушылардың 
камбий ңабатының бір бойы беттескені жөн.
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Думге телу

Бүл төсілді телітуші қалемшеден 2-3 есе жуан болған 
жағдайда ңолданады. Телітушіні 60-70° бүрышпен ңи- 
ғаштап кеседі де, түбірдің биік жағынан қалемшедегі 
кесікке толың беттесетіндей етіп ңабың пен сүректің жү- 
қа бөлігін ңоса жолақтап кеседі. Соңынан қалемше мен 
бүламаны беттестіріп, пленкамен орап бекітеді.

Бі/йірлік тілмеге телу

Мүндай төсіл көшеттіктің екінші табанында кездей- 
соқ көзсабағы бірікпеген телітушілерге жүргізіледі. Те-
літушінің бөлігінде 20-25° бүрышпен тереңдігі 0,5-0,8 см 
етіп ңабығы мен сүрегін жаната қиғаштап тіліп, үстіңгі 
жағын жантайтады. Қалемшені сыналап кесіп, теліту- 
шідегі тілік ішіне бір-бірімен толың беттестіріп орналас- 
тырады да, орам жабдығымен бекітеді. Үластырылған 
қалемше толың бірігіп өскеннен соң, бүламаның үласым- 
нан жоғарғы бөлігін ңиып тастайды.

Ж арып телу

Бүл төсіл көбіне жуан телітушілерге (жеміс салатын 
ағаштардың діңіне, ірі қаңңалық жөне жартылай қаң- 
қалың бүтаңтарына) қолданылады. Телітушіні тегістеп 
ңияды да, ернеуін бақ пышағымен ңырнап тазалайды. 
Сонан соң ңалемшедегі кесік бойлайтындай етіп, балта- 
мен телітушіні (дің немесе бүтаң) жарады. Пайда болған 
саңылау саңталу үшін түғырдын, ортасына ағаштан жа- 
салған сына қағылады. Ңалемшеде екі ж ақты  ңиғаш 
кесік жасайды. Бүл кесікті кертіктеп те жасауға бола
ды. Телітуші мен үласушының камбий ңабаттарын сөй- 
кес келтіру үш ін қалемшені ж ары қты ң екі жаң ерне- 
уіне ңыстырады. Мүнан соң ағаш сына алынады да то- 
мардағы жарың беттесіп, ңалемшедегі кесікті қысады.
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Ж анаст ыра цластыру ( аблакт ировка)

Мүндай төсілде телітуші мен телінуші аналық өсім- 
діктерден ажыратылмастан үластырылады, сондыңтан 
олар қатар өсуге тиіс. Көктем -  үластырудың ең жақсы 
кезеңі. Телітуші мен телінушіде (бірдей биіктікте) қа- 
бығы мен сүрегін жолаңтап кеседі. Ж онылған жердің 
тыс жағында бүршік орналасңаны жөн. Үластырушы 
пышаңпен телітуші мен телінушінің жонылған бетте- 
рінде тілшелер жасайды. Телітушідегі тілше жонылған 
беттің үзындығының төрттен бір бөлігіндей, жоғарғы 
ернеуінен қашықтықта, ал телінушіде астыңғы ернеуі- 
нен немесе керісінш е ж асалады . Барлы қ ж ағдайда, 
тілшелер қарама-қарсы бағытта тілініп жалғастырыл- 
ғанда бір-біріне айңаса кірігіп, камбий ңабаттары бетте- 
сулері қажет. Үластырылған жерге нүм жағылып, шек- 
пірмен оралып бекітіледі.

Ш ырын қозгалысы кезінде қолданылатын
қалемшемен телу тәсілдері

Қабың астына үластырудың орындалу өдісі -  ең ңара- 
пайым жөне аса тиімді тәсіл. Телітушінің жуандығы қа- 
лемшенің жуандығынан бірнеше есе артық жағдайда қол- 
данылады. Бірнеше түр өзгерушіліктері (модификация- 
сы) бар: қарапайым, жетілдірілген, титтел бойынша.

Қабық астына үластырудың қарапайым түрі. Телі- 
туш іні томарша ңалдырып кеседі. Кесікті пышақпен 
тазалайды. Қалемшедегі ңиғаш кесіктің үзындығынан
4-5 мм ңысқараң етіп, бүтақтың бойымен томаршаның 
ернеуіне тілік жүргізіледі. Қалемшені екі жағында да 
ңабық ңалдыра отырып, қабық астына кіргізеді, соның 
салдарынан жоғарғы бөлігінде ңалемшенің телітушісі- 
мен бірігуін бөсеңдететін ңуыс пайда болады. Сондың- 
тан бүл төсіл көп ңолданыла бермейді.

Қабың астына үластырудың жетілдірілген түрі. Бүл 
түр қабың астына үласты руды ң қарапайы м түрінен 
ңалемшенің даярлануымен, оның қабық астындағы op-

61



ньшеж ерекшеленеді. Кал«мшеде қиғаш  кесік ж асал- 
ғаняан сон, он, ясак ернеуінен (егер қалемш ені қнгаш 
кесігімен темен жене тебе бүршігі н ©зіне қаратып үста- 
т*), ш кш іхс жолакаен қабығын камбийге дейін сылып 
алады да, бо* лама тілікті а сол жағындағы қабық астына 
кірістіреді (егер бүтақтың дөңбе кесіндісше бетімен қа- 
рап түрса) Пәтижесшде қабық астыкдағы қуыстар азая- 
ды да, телінуші сыкарларды ң бірігух елеулі жеде л дейді.

Титтел бойыишд қабық астына үддетыру, Қадемше- 
де қағаш жасалганнан соң, бүйір жөне кесіктен сыртқы 
беттердегі кабықтарды жүкалап жоңады, Тедітушінін 
дөңбе ернеуіне қ т р л а е  екі тілік жүргізеді, олардың, ара 
кйшыктығы калемшедегі қиғаш кесіктің еніне сай 
келуі тиіс. Қалемше қабык жолагыіық астына садым- 
ды. Бәйлауға кедергі жасайтын қабык жолағының жо- 
ғарсы бөлігін қиыи тастайды. Бүл төсілде қабық астыи- 
да куыс пай да болмайды, өрі бүзылмаған камбий тіңде- 
рінің мейліаше мол жанасуы, бірігу процесін елеуді 
жеделдетеді. Бұд твеілді бірі гу дөрвжесінің ең жогаргы 
түрі деп атауға болады

Көпірщелен үластыру төсілі сидам мем қацқалы қ 
бүтаңтардын кабыктары біршама жаракат аяганда қол- 
данылады. Ж арақатталған жерлерді өлі қабықтардан 
тнзартып бак аүм ы я ж агады . Ү ластыруға арналган 
и м м ш с ш к  үзындығын жаракатталған кабық жолағы- 
иш  10*15% артық етіп шлшды. Қалемшенід екі үшында 
да бір ждеыкта қиғ-аш кссік жасалынады. Сокам соң, те-
і «тушідегі майлангая жарақаттын жогаргы жене темамгі 
жиектері де тірі қабыктарда «Т* үлгісіндегі тілік  жаса- 
лыо, қалеасшенің үштары қабык астына м гізілсд і,

Ж аракаттыц шамасыва карай калек шел ерді 6-7 см 
аралыкта орналастырады.

Қал «м телю і үласгырудык барлык түрлерінде жаңадан 
пайда баяған жарақаттардыл бетіне шаң-тозақ» ылгал түсу-
деи ж am  кебудея сақтау үшін нүм жагы лып, шекпі рмеи 
(пленка немесе жіп, жвке) оралып байлаяады.
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Орап байлау

Қазіргі кезде синтетикалық пленкаларды шекпірлік 
мақсатта кең пайдалануда. Ондай пленкаларды енін 1 см 
жөне үзындығын 30-40 см етіп жолақтарға тіледі. Сон- 
дай-ақ, жөке ағашынан алынған жөке, байлауға арнал- 
ған жіңіш ке кағаз немесе кенеп жіптер, изоляциялың
таспалар, лейкопластырь таспалары қол даны лады.

Үластырылатын сыңарлардың (телітуші жөне телі- 
нуші) мүмкіндігінше камбий ңабаттарын молынан бет- 
тестіріп, шекпірмен орауға кіріседі. Бүл жағдайда ке- 
лесі шарттар саңталуы тиіс:

а) телінушіні жылжытпау;
б) шекпірді жеткілікті тартып, тығыздап орау, бірақ 

қабық жасушалары өзгермейтіндей болғаны жөн.

Бац нцмын жагу (м айлау)

Барлық заңымданған бүтаңтарға шырпу жүргізілген 
кездегі жөне қалемше арңылы үластыру жүмыстары 
аяқталғаннан кейін, жараңаттанған жерлер тезірек жа- 
зылып кетуі үшін оларға арнаулы ңүрамдағы заттарды 
жағамыз немесе майлаймыз:

Баң нүмы (заттардың қатынасы 1:1:1), шайыр (кани
фоль), балауыз (воск), шошқа майы. Бақ нүмын (вар) ке- 
лесі жүйе бойынша дайындайды:

• алдымен шошқа майын жөне канифольді араласты- 
рып 30 мин. аралықта қайнатады, одан кейін балауыз- 
ды қосып тағы 1-1,5 сағат ңайнатады;

• осімдік майында дайындалған бояулар;
• негроль, парафин жене шайыр қатынас үлестері 

бірдей;
• сиырдың жас тезегі мен сары топырақ ңосындысы;
• негроль мен ағаш күлінің 3:1 қатынасы жөне плас- 

тилинді пайдалануға болады.
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Тапсырма:

1. Қалемшелеп үластырудық негізгі төсілдерін сипат- 
тап жазу жөне суретін салу. * ^

2. Қалемшелеп үластыруда қолданылатын өр түрлі 
кесіктердін (тіке жолақтап кесу, қиғаш кесік, тілшелі 
қиғаш кесік, кертікті кесік, «бүршікке* кесу) орында- 
лу өдісін меңгеру. ?

3. Ү ласты руларды ң нүсңасын ж асап  оқы туш ы ға 
өткізу. -

Қүрал-жабдықтар:

1. Үластыру төсілдері салынған плакаттар мен өдіс- 
темелік қүралдар.

2. Үласымдар нүсңасы бекітілген таңталар.
3. Баң пышағы, телу пышаңтары, ңайшылар, ңол ара- 

лары, қайрақтар, белдіктер.
4. Әр түрлі жуандықтағы алма, тал жөне теректің са- 

бақтары (өркендер).
5. Ш екпірлері, нүм, дөрі-дөрмек салынған қүты (ап

течка). .. ••• •

Бақылау сүраңтары:

1. Қалемшелеп үластырудың жүргізілетін мезгілдері.
2. Қалемшелеп үластырудың төсілдері неше топқа 

бөлінеді жөне олардың өзгешеліктері?
3. Беттестіріп үластыру мен бүйірлік тілмеге телу 

төсілдері ңандай жағдайда ңолданылады?
4. Қалемшелеп үластыруға арналған шыбықтарды 

ңашан жөне қалай дайындайды?
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3-Т А РА У

Ж БМ ІС БА ҒЫ Н  ҚҮРУ

3.1. Ж еміс бақтарын отырғызу жобасын қүру

Сабаңтың мақсаты: Бақ отырғызу жобасын ңүрудағы 
негізгі жүмыстармен, баңңа жөне қорғау жолына отыр- 
ғызуға қажетті көшеттер санын есептеу принциптері- 
мен, баңқа бөлінген жерді үйымдастыру жүмыстарымен 
танысу.

Б ақ алқабын щ р у

Баң алңабын қүруды дүрыс үйымдастыру маңызды 
рөл атқарады. Өйткені, бүл шараларды дүрыс жүргі- 
зудің арңасында механикалың ңүралдарды, эрозияға 
ңарсы шараларды тиімді ңолдануға болады. Баң алңа- 
бын ңүруды үйымдастыру олардың жобасын жасаудан 
(техникалық жоба) бапталады. Онда кварталдарды, баң 
қорғайтын жолақтарды, жол жүйелерін, шаруашылың 
қүрылыстарын, суару жүйелерін, түқымдастардың жөне 
ж ергілікті жер жағдайларына ңоятын талаптары ес- 
керіліп ңамтылады.

Баң отырғызу жобасын ңүру тек жеміс өсімдіктерді 
отырғызылған баңтың пайдалы көлемін анықтаудан бас- 
талады (4-кесте.). Ж алпы баққа арналған алқапты аудан 
100% -ға теңестіріліп алынады. Бақтардың жалпы көле- 
мі 100 га-дан аспаса, шаруашылық қүрылыстарына, бақ 
ңорғайтын жолаңтарға, жолдарға олардың 15% -ы бөлінеді, 
баңтың көлемі 100 га-дан асса, онда 12% -ы бөлінеді. 
Ш аруашылың ңүрылыстары (қоймалар, жаппа ңалқа- 
лар, жеміс саңтайтын қоймалар, ауылшаруашылық ма-



шиналарын, улы химикаттарды жөне минералды тыңайт- 
қыштарды сақтайтын орындар, бақта істейтін жүмысшы- 
лардың демалыс жайлары) жолға жақын кварталдардың 
біреуіне орналастырылады. Алңаптың пайдалы көлемі 
мына формула бойынша есептеледі: П  — Ж  -  А; мүнда 
П  -  пайдалы көлемі, га; Ж -  жалпы көлемі, га; А -  бақты 
қорғайтын жолаңтарға салынған жолдарға, шаруашы- 
лың қүрылыстарына бөлінген алңап көлемі, га.

Есептеу нөтижесі 5-кестеге толтырылады.

5-кесте
Бақтың пайдалану ауданы

Көрсеткіштер % Гектар

Баңқа арналған алқахпың жалпы
ауданы

100

Бақты қорғайтын жолақтар, жолдар 
жөне шаруашылық қүрылыстары 12-15

Бақтың пайдалы ауданы 88*85

Баңтың пайдалы көлемі аймагы бойынша қабылдан- 
ған түқымдық сорттық аудандастырылуына сүйене оты- 
рып, өр түрлі түңымдастарға бөлінеді.

Баңтың пайдалы көлемі 100% -ға теңестіріліп алына- 
цы. Ж еке түңымдастардың көлемін есептеуге төменде- 
гідей теңдік қолданылады:

П  - 100%
х-м

мүнда, П  -  пайдалы аудан, га; М  -  түңымдық сорттық 
аудандастырылуына қарай түңымдастардың пайыздық 
қатынасы (10-12 ңосымша); X  -  жекелеген түқымдас- 
тардың анықталатын ауданы, га

Мүнан шыңқан көрсеткіштер 6-кестеге енгізіледі.

6-кесте
Жеміс даңылдарының ауданы

Т үқы м дар Т үқы м ды ң-сортты қ аудандасты ру бойынш а

% 1 га
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Баң алқабын үйымдастыруда оны квартал дарға, яғни 
баңтык; жолдармен жөне бақ ңорғайтын орман жолаңтар- 
мен шектелген шаршыларға дүрыс бөлудің өте маңыз- 
ды мөні бар.

Ж айлы жер бедерлі, ңолайлы климат жағдайларын- 
дағы ірі бақтарда жеміс даңылдары үшін ең ыңғайлы 
бөлтектер көлемі 8-15 жөне 20 га-ға дейін, ңатаң климат- 
ты, желі күшті өрі жиі аудандарда, едәуір еңістеу жер- 
лерде 3-8 га, жидек түңымдары кварталдарын 0,1-2 га 
жүмыс шараларына бөлген тиімді. Оларды бөрінен де 
қабырғалары 1:1,5-2 ңатынасындай етіп ңүрған дүрыс.

Әр кварталда жеміс түңымдастарының бір түрі неме
се өзара биологиялың жақын түқымдарды, мысалы, ше- 
кілдеуіктілер түқымдарын (алма, алмүрт), сүйектілер 
түңымдарын (шие, алхоры) және жидек түңымдарын 
(ңараңат, түшала, таңңурай) орналастыру керек.

Кварталдардың наңты саны отырғызылатын баңтың 
пайдалы ауданын қабылданған ауданына бөлу арңылы 
табылады. Егер бүтін сандар шыңпаса, онда жекелеген 
түқымдастар ауданын соған сөйкес етіп көбейтеді неме
се азайтады, қорытындылары 7-кестеге енгізіледі.

7-кесте
Квартал ауданы жөне саны

Дақыл-
дар

Ауданы, га
Квартал 

ауданы ,га

Кварт ал-
дардың

үзындығы 
мен ені, м

Кварталдар 
саны, данаесептел-

ген
қабылдан-

ған

1 2і______________________________________ _

3 4 5 6

Жоғарыда келтірілген жоснар бойынша, баң алқабын
жасала.

генде, ал сонан соң іс жүзінде бөлгенде олардың шека-
ралары
түрлілігімен, басым жерлердің жөне игерілетін ауқым-

шекараларымен
Квартал

бағытына көлденең, топыраңтың мүжілу қаупі бар бет-
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кейлерде (3-4° одан да көп) еңіске көлденең орналасты- 
рады, ал суармалы баңтарда суару жүйелері ескеріледі. 
Сонан соң, қорғайтын жолақтардың жобаларын қүрас- 
тырады. { 1 ■ . •

Ж еміс егістері желдің зиянды өсерлерінен қорғауды 
қажет етеді, өйткені күшті түраңты желдерден ңорғал- 
маған аш ық алаңдағы жеміс ағаштары дүрыс өнбейді, 
баяу өседі, біржақты бөрікбастары қалыптасады.

Ж елдің өсерінен көбіне бүтақтары сынып, ңабықтары 
жарылып кетеді, кейде ағаштар түбірімен ңопарылып 
қалады. Сондықтан да, бақты айналдыра жеміс ағашта- 
рын жел өсерінен ңорғайтын, ауаның салыстырмалы ыл- 
ғалдылығын жоғарылататын, бал араларының жүмысын

■

жақсартатын жөне ңар тоңтатуға мүмкіндігін туғызатын, 
бақты қорғайтын орман ағаштарын отырғызады.

Баң ңорғайтын жолақтың екі түрі болады:
А) шеткі жолаң, өдетте көп ңатарлы (3-4 жөне жел 

күшті соғатын солтүстік жөне орталың облыстарда 6-8 
ңатарлы) орман ағаштары егістері бақ алңабының шека- 
раларында орналасады.

Б) жел ңаңңыш ңатар бір немесе екі ңатарлы орман 
ағаштары егісі квартал шекараларында орналасады. Та- 
биғи жағдайларына сөйкес биік жылдам өсетін, үзақ 
тірш ілік ететін, жинақы бөрікбасты, жеміс ағаштары- 
мен ортаң зиянкестері жөне аурулары жоң ағаштарды 
ңолданады. Алматы облысы үшін мырзатерек, бальзам- 
ды терек, қараған, үш кір жапыраңты үйеңкі, ал бүта- 
лардан -  ж ің іш ке ж апы раңты  ж идені жөне сарғылт 
ңарақатты үсынуға болады.

Бақ қорғайтын егістер үшін орман ағаштарын сол ай- 
маңңа арналған үсыныстарға сүйене отырып тандайды, 
ңүрылымы жағынан баң ңорғайтын жолаң, орман ағаш- 
тары жел өткізгіш , жел өткізбейтін жөне селдір болып 
келуі керек. Баң ңорғайтын орман жолағының қатар 
аралы қтары н күту жүмыстарын механикаландыруға 
мүмкіндік туғызу қаж ет. Қатар іш індегі ара ңаш ық- 
тығы ағаш түқымдастарында 1-1,5 м, ал бүталарда 0,6-
0,8 м болады. Бөлтектердің пайдалы аудан шекаралары-
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нан жел ңаңңыш жолақтарға дейін ені 8-10 м болатын 
бос орын қалдырады. Бақ ңорғайтын орман егістіктерін 
баңты отырғызудан екі-үш  ж ыл бүрын жөне екі-үш  
жылдық бірінші сортты көіпеттермен отырғызады. Ор
ман ағаш тарының нақты  жоба үш ін ңаж етті көшет- 
терінің саны жалпы орман жолаңтарының үзындығын 
ағаш тардың арасындағы ңаш ыңтыңңа бөлу арқы лы  
анықтайды. Аныңталған көрсеткіштер 8-кестеге толты- 
рылады.

8-кесте
Бақты ңорғайтын орман ағаштары жолағының қүрылымы

және отырғызуға қажетті көшеттердің саны
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Отырғызуға ңажетті тікпе көшеттердің жалпы санын 
анықтағанда 3-5% көлеміндегі саңтың ңоры ескерілуі 
тиіс.

Бақтағы жүктерді тасымалдау үшін орталың, айналма, 
бөлтекаралық жөне шаршыаралық жолдар салынады.

Орталың жол, өдетте біреу болады, ол барлың баң ар- 
ңылы өтеді жөне жемістерді жайластыру пункттерін 
шаруашылың орталығымен, теміржолмен байланысты- 
рады. Олардың ені -  7-9 м, ал жол жағалаулары екі-үш 
метрден.

Айналма жолдар бақтың сыртқы шекаралары мен бақ 
қорғайтын алңаптың іш кі немесе сыртқы жағынан жүр- 
гізіледі. Ені 4 м жолдың жағалаулары 1-1,5 м-ден қал- 
дырылады. Орталық жөне айналмалы жолдардың екі 
жағында міндетті түрде жағалаулық ор (кювет) болуы 
керек.
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Кварталаралың жолдар квартал шекараларында орна- 
ласады, ені 3 м, жол жағалаулары 1 м болады.

Бақ ңорғау жолақтарын жөне жол жүйелерін баң жо- 
басына енгізеді. Бригада ңосы жөне басңа да шаруашы- 
лың қүрылыстары (ңойма, жаппалар) бақ алңабының 
оларды пайдалануға ең ыңғайлы деген жеріне орналас-
тырылады. . 'Н

Қоректену алаңшасы жөне өсімдіктердің отырғызу 
үлгісі ңолданылып жүрген нүсқауларға, сорттың осу ку
пине, телітушілерге отырғызылатын бақтың ңүрылы- 
мына (баң типі) қарай аныңталады.

Қоректену алаңшасын қатараралыңты қатардағы ара 
қашыңтықңа көбейту арңылы анықтайды (м2).

Бір өсімдіктің қоректену алаңшасын білгеннен кейін,
1 гектарда орналасңан өсімдіктер санын 10000 м2 сол 
қоректену алаңшасына болу арңылы аныңтауға болады. 
Алынған мәлімет бойынша 9-кесте толтырылады.

9-кесте
Жеміс-жидек түңымдарының отырғызуға қажетті тікпе
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Отырғызуға қажетті тікпе көшеттердің саны түңым- 
дардың ауданына жөне отырғызу тығыздығына (1 га- 
дағы ағаштар саны) қарай өрбір түңымдарға жөне өрбір 
сорт бойынша жеке есептеп шығарылады.

Тапсырма:

1. 1 га жерге отырғызылатын бақ алқабының жоба- 
сын жасау, ол үшін:
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а) бе қтың пайдалы ау данын, бак; ңорғаитын жо л ақтар- 
ға, жолдарга, бригада ңостарына бөлінетін жер ауданын
аныңтайды;

ө) баң отырғызылатын аймақтың ерекшеліктерін ес- 
кертетін түқымдық сорттық таралуға сүйеніп, қажетті 
түқымдар мен сорттардың ауданын аныңтайды;

б) баң алқабының жобасын сызады, онда кварталдар- 
дың ауданын көрсетеді, сондай-аң жолдарды жөне бақ 
ңорғайтын орман жолаңтарын жобаға кіргізеді;

в) жел қаққыш  жолаңтардың ңүрылымын жобалай- 
ды. Мүнда қатарлар санын, ңатараралық жөне ңатар- 
дағы арақашықтыңтарды көрсетеді. Даңылдарды таң- 
дап алады жөне отырғызуға ңажетті көшеттер санын
есехггеп шығарады;

г) дақылдар мен олардың сорттары бойынша отырғы-
зуға ңажетті көшеттер санын анықтайды.

Қүрал-жабдықтар:

1. «Бақ отырғызу», «Бақ ңорғау жолаңтарының түр-
лері» деп аталатын көрнекті қүралдар.

2. Ж еміс-жидек дақылдарының түқымдың-сорттық
таралуы бойынша үсыныстар.

3. Әдістемелік нүсқаулар.
4. Сызғыштар.

Бақылау сүрақтары:

1. Баңтың пайдалы (таза) ауданы деп нені түсінесіздер?
2. Әрбір дақыл дар дың жөне сорттардың көлемін ңалай

анықтайды?
3. Ж еміс ағаштарының орналасу үлгісі жөнінде не 

білесіздер?
4. Түңымдар мен сорттардың квартал ішінде орнала- 

суы ңалай?
5. Баңтарды ңоргайтын орман жолаңтарын отырғы- 

зуға қажетті тікпе көшеттердің санын ңалай анықтай-
ды?
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3.2. Жеміс-жидек дақылдарын отырғызу

Сабақтың мақсаты: Ж еміс-жидек дақылдарын дүрыс 
отырғызуды үйрену.

Әдістемелік нцсқаулар мен тцсшіктемелер

Ағаш отырғызу ережесі. Баңқа отырғызылған ағаш- 
тардың тамыр мойыншасы топыраң деңгейінде орналас- 
са, яғни жер бетінде болса жақсы өсіп, жақсы жетіледі. 
Таяз отырғызылған ағаштардың тамыр жүйелері жала- 
ңаш танып, топыраққа мықты орнықпайды, ал ашың 
қалған тамырлары жазда ңурап, ңыста үсіп кетуі мүм- 
кін. Сондай-ақ, таяз отырғызылған ағаштан тамыр өс- 
кіндері көп шығады.

Өнеркәсіптік жеміс салу мерзімі ңысңартылатын, 
мардымды жеміс шаруашылығында тікпе көшеттердің 
отырғызғаннан кейінгі өте жаңсы өнуі ғана емес, соны- 
мен бірге ағаш тардың алғаш ңы  ж ы лы -ақ қарқы нды  
өсуін қамтамасыз ету де өте маңызды. Баң отырғызыл- 
ғаннан кейінгі алғашңы ж ы лы  ағаштар өсінділерінің 
көлемі деген көрсеткіш болады. Ш екілдеуіктілер түқы- 
мында мүндай өсім кемінде 30-50 см, сүйектілерде 40- 
80 см. Пальметті баң отырғызғанда, алғашңы жылдың 
өзінде олардың өсімін кем дегенде 1 метрге жеткізуге 
тырысу керек. Сонымен бірге отырғызылған ағаштар 
ңатарының түзілуін саңтау қаж ет, кейін баңты күтіп- 
баптаудың ыңғайлылығы осыған байланысты болады. 
Тікпе көшеттердің өнуіне жөне олардың бақта өсу ңарңы- 
нына отырғызу материалының сапасы, отырғызу жүмыс- 
тарының дер кезінде жөне мүңият атқарылуы, ағаштар- 
ды отырғызғаннан кейінгі күтімі де өсер етеді.

Отырғызу материалы. Отырғызуға арналған тікпе кө- 
шеттер стандартты, механикалың заңымдану белгілері 
жоң, суыңңа төзімді, зиянкестер мен аурулардан сау бо
луы керек. Баң отырғызу үшін бір жөне екі жылдық тік- 
пе көшеттер пайдаланылады. Біржылдың тікпе көшет- 
тер отырғызғаннан кейін жақсы өнеді, тасымалдауға да
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жеңіл , екіжылдыңтардың бөрікбастары көшеттікте ңа- 
лыптастырылады, баққа отырғызған соң ерте жеміс сала 
бастайды. Тікпе көшеттердің отырғызуға арналған жасы 
баң отырғызылатын аймаңңа, тікпе көшеттің түңымы- 
на, телітуш ісіне жөне баң типіне (конструкциясына) 
байланысты болады.

Отырғызу мерзімдері. Ағаштарды тынығу кезінде кө- 
шіріп отырғызған жөн. Климат жағдайларына, түқым- 
ға жөне үйымдастырушылық-шаруашылык мүмкіндік- 
теріне қарай баң көктемде жөне күзде отырғызылады. 
Көктемгі мерзімдері өсімдіктердің өсіп-өну кезеңінің 
басталуына сай келеді. Қолайлы жағдайларда көктемде 
отырғызылған ағаштар тез өніп, жаңсы өседі. Біраң та 
көктемгі егіс жүмыстарының басталуынан ағаштардың 
вегетациясы басталғанға дейінгі уаңыт тым тар, небары 
10-12 күн. Күзде отырғызу мерзімдері 20-30 күнге дейін 
үлғаяды , біраң кез келген жағдайда күзгі отырғызу 
жүмыстары түрақты суыңтың түсуіне 2-3 апта ңалғанда 
аяңталуы тиіс. Бүл уаңыт отырғызылған тікпе көшет- 
тердің тамыр жүйесінің топырақ тоңазығанша өнуі үшін 
керек. Күзде отырғызылған тікпе көшеттердің үсу не
месе ңысңы ңырау қаупі бар. Сондыңтан да шекілдеуікті 
түқымдардың анағүрлым төзімді сорттарын ғана күзде 
отырғызып, сүйектілерді көктемде отырғызған жөн.

Отырғызу әдістері. Ағаштар ңолмен де, машинамен 
де отырғызы л ад ы . Соңғы уақытта өнеркөсіптік бақтар- 
ды отырғызуда машинамен отырғызу төсілі көбірек ңол- 
данылады. Ол қолмен отырғызғанға ңарағанда еңбек 
шығынын 4-10 есе төмендетеді. Машинамен отырғызу 
өдісі, өсіресе, мардымды тығыз бақтарды отырғызуда аса 
тиімді. Қазаңстанның барлың жеміс шаруашылығы ай- 
мақтарында, егер топырақ ңабаты жеткілікті түрде жыр-
тылса (кемінде 30-35 см) жөне беткейлер еқістігі 10°-тан
аспаса, ағаштарды механизациялық жолмен отырғызуға 
болады. Оны текшелеген беткейлерде де табысты ңолда- 
нады (Демченко, 1984). Бүл жүмыстар үшін бақ отырғы- 
затын машиналарды да (МПС-1), орман ағаштарын отыр- 
ғызатын машиналарды да (CKJI-2) қолдана беруге бола-
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ды. Олар жүру жылдамдығы азайтылған ДТ-75, ДТ-75М 
немесе Т-75 тракторларына агрегатталады.

МПС-1 отыргызу машинасына 5 адам: тракторш ы, 
алып беруші, отырғызушы жөне екі түзетуші жүмыс ат- 
ңарады. Бір ауысымдагы машинаның өнімділігі 7-10 га
га дейін. МПС-1 машинасында арық қазғыш, екі нығыз- 
даушы, тікпе көшеттерге арналған екі алаң, жүмысшы- 
ларга арналган екі отырғыш жөне із салушы бар. Агре
гат ж үріп келе ж атқанда алып беруші тікпе көш етті 
отырғызушыға алып береді, отырғызушы оны ңазылып 
келе жатңан ңарыңңа тамырымен отыргызады. Нығыз- 
дагыш оны көміп, жан-жағын ныгыздайды. Машина- 
ны өкшелеп келе жатңан екі түзетуші-жүмысшы ңисай- 
ған агаштарды түзетіп, жан-жагындагы топыраңтарын 
аяқтарымен нығыздайды. Қатарлар түзу болу үшін учас- 
кеде бірінші ңатарга ңолмен түзу жіп тартылады. Одан 
өрі трактор із салушы ізімен жүреді. Отырғызушы отыр- 
гызу орнын ңатардағы ағаш аралықтары еніне тең ңа- 
шықтыңта, бөлтектің кесе көлденеңіне алдын ала із сал- 
гышпен салынган түзулерімен ңарың ңазғыштың ңиы- 
лысы бойынша аныңтайды.

Қолмен отыргызу да кеңінен ңолданылады. Көлемі 
кіш і баңтарда, трассаланбаган беткейлерде, ағаш отыр- 
ғы зы латы н орындарды мөденилендірмей болмайтын 
ңуаты төмен топыраңты учаскелерде, сондай-аң баңтар- 
ды ңайта жөндегенде агаштарды осы төсілмен отыргы
зады. Қолмен отырғызудың түрлі нүсңалары бар: шүң- 
ңырга отыргызу, ңарьщ қа отырғызу, гндрологиялың 
жолмен бүрғыланган орынга отыргызу, т.б. Солардың 
ішіндегі бүрыннан қолданылып жүрген жөне кең тара- 
ганы шүңңырга отыргызу. Бүл өдіс бойынша тікпе кө- 
шеттер алдын ала ңазылган шүңңырларга отыргызыла- 
ды. Ш үңңырлар ңолмен немесе шүңңыр қазгышпен ңа- 
зылады. Ш үңңыр алдын ала қазган сол орынды терең- 
детіп, өбден мөденилендіруге мүмкіндік тугызады. Әдет- 
тегідей 30-35 см тереңдікте жыртылган жерде, тереңдігі 
60 см, ені 100 см-ге дейін ңазылган, одан өрі органика- 
лың және минералды тыңайтқыш тар енгізілген шүң-
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қырларды, сол жердің плантажы деп есептеуге болады. 
Шүңңырды қолмен ңазғанда топыраңтың үстіңгі ңүнар- 
лы ңабатын бір жағына, астыңғы ңабатын екінші жағы- 
на үйеді. Агаштарды отырғызғанда органикалың, ми- 

ералды тыңайтқыштармен тікпе көшеттердің тамыры 
көміледі де, астыңғы ңабаттың топырағы шүңңырдың 
бетіне жабылады. Шүңңырды шүңңыр қазғышпен қаз- 
ғанда топыраңты бүлай бөлу мүмкіндігі болмайды. Алай- 
да бүл нүсңада да органикалың-минералдың ңоспалар то- 
пырақпен бірге ш үңңырдың түбіне салынады. Оның 
үстіне бүл жағдайда еңбек өнімділігі 20 есе өседі де, аң- 
шалай шығын ңолмен ңазғанға қарағанда 3 есе азаяды. 
Ө неркөсіпте ш үңңы р қазғы ш ты ң  КЯУ-100 ж әне 
КПЯШ-60 деген екі типі пайдаланылады. Олар МТЗ-50/52 
және М ТЗ-80/82 тракторларына агрегатталады. Диа
метр! 30, 40, 60, 100 см аралас бүргылары бар жөне те- 
реңдігі 80 см-ге дейінгі шүңқырларды қаза алады. Еңбек 
өнімділігі -  сағатына 100-110 шүңңыр.

КПЯШ-60 шүңңырқазғышы өздігінен жүретін Т-16М 
шассиіне асылады немесе Т-54В тракторларына агрегат
талады. Бүл шүңқырңазғыхптың онша терең плантажды 
жыртылған жерлерде шүңңырлар ңазуға арналған диа
метр! 40 жөне 60 см болатын екі аралас бүрғылары бар.

Отырғызу алдында топыраңты мәденилендіруге те
рец плантажды жырту енгізілген болса, ол учаскелерде 
алдын ала шүңңырлар қазудың қажеті жоң. Бүл жагдай- 
да аз көлемді пгүңқырларды (диаметрі 30-60 см, тереқцігі 
40-60 см) тікелей бақ отырғызу кезінде-аң ңазуға бола
ды. Мүндай отырғызу осы жүмысңа кететін жалпы шы- 
ғынды 1,5-2 есе азайтуға мүмкіндік береді.

Клонды телітушілерге үластырылған алма мен ал- 
мүрттың мардымды баңтарын отырғызған кезде, қатар- 
лардағы ағаш аралығы онша қаш ық болмаса, оларды 
шүңңыр қазбай-аң ңарықтың өзіне отырғызған тиімді. 
Ол үшін учаске плантажы жыртылады. Беті ПРВН-2,5 
соңасымен тегістеледі де, бөлтектің үзындығына жөне 
көлденеңіне қатараралыңтар мен ңатардағы ағаш орны- 
на сай, тереңдігі 22-25 см ңарыңтар ңазылады. Қарық-
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тардың бір-бірін ңиып өтетін түсына ағаштар отырғы- 
зылады. Клонды телітушілерге үластырылған біржыл- 
дың тікпе көшеттерді гидрологиялық бүрғымен бүрғы- 
ланған жерге отырғызуға болады. Ол үшін ені 16-18 см 
орынды бүрғылайтын төрт тармақты гидрологиялық бүр- 
ғы пайдаланылады. Бүл үшін автоцистернадан 2,5-3 ат- 
мосферада ағатын судың жүмыс қозғалысы жеткілікті. 
Учаскелер алдын ала КРН-4,2 немесе КРН-5,6 ңопсыт-
қыштарымен механикаландырылған жолмен бөлінеді. 
9 адамнан түратын агрегаттың өнімділігі бір ауысымда 
5400 ағаш немесе өр адамға шаққанда 600 тікпе көшет.
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14-сурет. Агаіитарды отыргызу цлгісі:

1 — иіаршылап; 2 — тікбцрышты; 3 -  шахматты 
4 — цатарлап; 5 — суыртпақтап; 6 — контурлап
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Ағаш отырғызу ережесі. Отырғызу терендігі. Баңңә 
отырғызылған ағаштардың тамыр мойыншасы топыраң
цеңгейінде орналасса, яғни жер бетінде болса, жаңсы 
өсіп, жаңсы жетіледі. Таяз отырғызылған ағаштардың 
тамыр жүйелері жалаңаштанып, топыраңқа мықты ор- 
ныңпайды, ал ашың қалған тамырлары жазда ңурап, 
қыста үсіп кетуі мүмкін. Сондай-аң, таяз отырғызыл- 
ған ағаштан тамыр өскіндері көп шығады. Тым терең 
отырғызып, тамыр мойыншасынан көміп те тастауға 
болмайды. Ондайда, әсіресе ауыр ылғал топыраңтарда 
ағаштардың өсуі нашарлап, өнімділігі төмендейді.

Әдеттегідей жыртылған жерлердегі терең қазылған 
шүңңырларға (60-70 см) тікпе көшеттердің тамыр мо- 
йыншасын жер бетінен 3-5 см жоғары орналастыру ңажет, 
кейін топырақ отырғанда ол жер бетімен теңеледі. План- 
тажды жыртып, майда шүңқырларға отырғызғанда та
мыр мойыншасын жер бетімен бірдей немесе 1 см терең- 
деу отырғызады. Ж еңіл топырақты жерлерде тамыр мо- 
йыншасының сөл тереңге түскені онша ңауіпті емес. Сү- 
йектілер шекілдеуіктілерге ңарағанда тереңдеу отыр-
ғызғанды жақсы көтереді.

Клонды телітушілердегі алма мен алмүрт тікпе көшет- 
терінде тамыр мойыншасы шартты. Телітуші діңін те- 
реқдеу отырғызғанда сл қосымша тамырлар береді. Мүн- 
дай тікпе көшеттерді отырғызғанда мөдени сорттың те- 
лінген орнына дейін ғана тереңдетуге болады.

Тапсырма:

1. Ш екілдеуікті, сүйекті дақылдардың көшетін кол- 
лекциялың баққа немесе жылыжайға шүңқыр қазып
отырғызу.

2. Бүлдіргеннің мүртшасын, таңқурайдың атна саба- 
ғын, ңарақаттың ңалемшелерін дайындап, коллекцйя- 
лық баққа немесе жылыжайға отырғызу.

Қүрал-жабдықтар:

1.«Бақ отырғызу* суреттелген плакаттар.
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2. Жеміс-жидек дақылдарының даңылдық сорттық ау- 
дандастырылуы бойынша үсыныстар, өдістемелік нүс- 
ңаулар. • f

Бақылау сүраңтары:

1. Баңтың пайдалы ауданын қалай аныңтаймыз?
2. Жеміс-жидек даңылдарын кварталдар мен бөлтек- 

терге орналастырған кезде нені ескеру ңажет?
3. Ж еміс-жидек дақылдарының отырғызуға қажетті 

көшет санын ңалай аныңтаймыз?
4. Баң қорғайтын жолақтардың ңандай түрлері бар 

жөне олардың ңажетті санын ңалай табамыз?
5. Ж еміс-жидек даңылдарын отырғызу ерекшелігін 

атаңыз. - ■ ■. - ■ -

3.3. Ағаш бөрікбасын қалыптастыру

Сабақтың мақсаты: Жеміс ағаштарының көп тарал- 
ған ағаш бөркі үлгілерімен танысу жөне оларды қалып- 
тастыру жолдарын меңгеру.

Әдістемелік нцсқау және тцсшіктеме

Қалыптастыру жүйесі деп ағаш бөрікбасын белгілі бір 
үйлесімде ңиюды немесе өсімдіктердің өсуін реттейтін 
басңа да төсілдері арңылы ңүрастыруды айтамыз.

Өсімдіктердің жер беті бөлігін қалыптастырудың бас- 
ты міндеттері:

1. Ш аруашылықңа тиімді ағаш бөрікбасы (көлемі жа- 
ғынан кіш і, аласа, орнықты, мол өнім салмағын көтере 
алатындай, ңалың емес) үлгілерін ңүру.

2. Қалыптастыру жүйесі ағаштардың ерте жеміс са- 
луын, жыл сайын жоғарғы сападағы мол өнім беруін 
қамтамасыз етуі керек.

3. Еңбекті көп талап ететін жүмыстарды (өнімді жи- 
нау, аурулармен жене зиянкестермен күресу жүргізу, 
ңию) механикаландыруға ыңғайлы етіп қалыптастыру.
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Ағаш бөрікбасын ңүру жүйесінде осындай міндеттер- 
мен ңатар, қай түрі болмасын төмендегідей жалпы төр- 
тіпті сақтау ңажет:

1. Негізгі бүтақтардың шығу бүрышының орнықты-
лығын қатаң саңтау (45°-тан артың). Бүл тек ңана бірі- 
гудің ңатаңдығы ғана емес, сонымен ңатар бүтаңтардың 
табаны мен тарамындағы тіндердің жаңсы жетілуін де 
ңамтамасыз етеді, ал бүл олардың төменгі (теріс) темпе- 
ратураларға төзімділігін арттырады.

2. Басты бүтақтар өзара жөне жетекшіге (лидер) ба- 
ғынышты болуы керек.

3. Қаңқалық бүтаңтарды сиретіп орналастыруға кеңі- 
нен жол беру керек. Ал айда оларды ңабаттап орналастыр- 
ған жағдайда өрбір ңабаттағы негізгі бүтаңтардың саны 
ағаш бөрікбастары жайылған сорттарда үш-бестен, жи- 
наңыларында үштен аспауға тиіс.

4. Ағаш бөрікбасын аласа сидамда 40-60 см-де орналас- 
тырады. Бүл өнімді жиғанда еңбек өнімділігін арттыра- 
тын аласа бойлы ағаштарды ңалыптастыруға мүмкіндік 
береді.

5. Ағаш бөрікбасы үлгілерінің бір-бірінен өзгешелігі 
негізгі бүтақтардың санына, олардың дің бойындағы 
орналасуына, орталық жетекшінің бар-жоңтығына, т.б. 
жағдайларға байланысты болады. Сондықтан ағаш бө- 
рікбасын ңалыптастыру жүйесін меңгеруде келесі тү- 
сініктемелерді жаңсы білу қажет болады.

Қабатп (ярус) -  басты (ңаңңалың) бүтаңтардың жа-
қын топпен орналасуы.

Бцтақтардың шыгу бцрышы — орталың жетекші мен
бүйір бүтаңтардың бойымен өтетін түзу сызыңтардың 
ңиысу нүктесінде пайда болған іш кі бүрыш.

Бцтацтардың таралу бцрыиіы — бір қабатта жақын 
орналасңан бүтақтардың бойынан өтетін түзу сызықтар- 
дың қиысу нүктесінде пайда болатын бүрыш.

Орталың ж етекш інің  бар-жоқтығына байланысты 
ағаш бөрікбасы төмендегідей бөлінеді:

1. Ж етекшілі (лидерлі) -  ағаштың бар өмірі орталық 
жетекшінің толың түлғасында болуы.
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Аралықты -  орталық жетекшіні ағаш бөрікбаеының 
негізгі қаңқасын ңұрастырып болғанға дейін уаңытша 
сақтау.

Жетекшісіз—қалыптастырудың ең басында орталың же- 
текшісін алып тастайтын, ортасы ашың ағаш бөрікбасы.

2. Ауыспалы жетекшілі ағаш бөрікбасының ңаңқасы 
ңүрылғаннан кейін 3-4 жылдан соң, жетекш і жанама, 
жақсы дамыған бүтаңқа аударады.

Қазіргі кезде жеміс шаруашылығында ағаш бөрікба- 
сы үлгілерін шартты түрде 2 негізгі топңа бөледі: жетіл- 
дірілген табиғилар (еркін өсетін) және жасандылар.

Алдымен жетілдірілген табиғи ағаш бөрікбасының 
үлгілеріне тоқталамыз. Оларға жататындар:

1.Сиретілген. қабатты агаш бөрікбасы -  50-жылдар- 
дың бас кезінде П.С. Гельфандбейн қүрастырған. Бүл 
үлгі бірінші қатардағы 5-7 негізгі бүтақтардан түрады. 
Қаңқалық бүтаңтардың саны отырғызудың тығыздығы- 
на, ағаштың өсу күш і мен бүтақталуына байланысты 
болады. Қаңңалық бүтаңтарды дің бойына орналастыру- 
дың бірнеше нүсқалары ңолданылады. Бірінші қабатта 
2-3 бүтаң түйістіріле (көршілес) немесе еиректеу (екі 
бүтағы көршілес бүршіктен, үш інш і-екінш і бүтақтан
15-30 см ңашықтықта) орналастырылады. Бірінші ңабат- 
тан жоғары орналасқан ңабат екі бүтаңтан жөне бір-екі 
дара бүтаңтан немесе тек дара бүтақтан (3-4 дана) кура- 
лады. Қабат аралықтары биік өсетін ағаштарда 60-80 см- 
ден, ал аласа өсетін ағаштарда 40-50 см болады. Дара 
бүтақтар біріншісінде 50-80 см-ден, екіншілерінде 30- 
40 см-ден кейін орналастырылады. Ағаш тың биіктігі
3,5-4 м. Аралыңтағы 45-60° шамасындағы бүрышпен 
жантайған дара бүтаңңа тежеледі. Артықшылығы -  жо- 
ғары ж ары қталғанды ғы , бүтаңтарының бекем бірік- 
кендігі, мол өнім беретіндігі. Кемшілігі — қалыптастыру- 
дың қиындығы, алғашңы жеміс салған жылдары өнім- 
нің төмен болуы.

2. Кцлте қабатты немесе бес бцтаңты агаш бөрікба- 
сы -  ңаңқасының бірінші ңабаты бес бүтаңтан көшеттік- 
те қүрастырылады. Екінші қабаты 3-5 шектес бүтақтар-
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дан бьңта құрасты рылады. Барлы ғы  8-10 ңаңқалы к 
бүтақтардан түрады. Қабат аралығы 60-100 см болады. 
Агаш толың жетілгенше жетекшінің биіктігін тежейді, 
қаңқал ық қабаттары 2-3 ңатарға жетеді. Артықшылығы -  
жылдам қүрастыры л ады, жеміс салудың алғашқы жыл- 
дары мол өнім береді. Кемшілігі -  ағаш бөрікбасының 
тығыздығы олардың ортасындағы бүтаңшалардың ерте 
ңурауына өкеп соғады, бүтақтардың діңмен осал бірігуі, 
сондай-ақ ағаш толың жетілгенде оның биіктігінің ар- 
тыңша болуы, ал бүл жеміс жинау мен ағаш бөрікбасы- 
ның күтуге жүмсалатын ңол жүмыстарының айтарлың- 
тай артуына өкеп соғады. Осыған байланысты ңазіргі 
уаңытта күлте қабатты бөрікбас іс жүзінде көп ңолда-
ныс таппайды.

3. Суытша немесе тостаганша тәріздес агаш бөрік- 
басы жетекшісіз ңалыптасады (шабдалы даңылы). Шек- 
тес бүршіктерден шыңқан 3-5 бүтаңтан бір ғана қабат 
қүрастырылады, сонан соң жетекшіні қиып тастайды. 
Сидам биіктігі шабдалы үшін 60-70 см. Негізгі бүтаң- 
тардың екеуінің -  екінші қатардағы жөне төртеуінің -  
үшінші ңатардағы тармақтары болады. Одан өрі бүтақ- 
тардың бірі (өдетте жоғарғысы) жетекш інің міндетін 
өзіне алмас үшін уаңытылы ңадағалап, олардың өсуін 
тежеп отырады. Артыңшылығы -  ағаш бөрікбасының 
арасы жаңсы жарықтанғандыңтан, жемістерінің сапа- 
сы, дөмі мен түсі жақсарады, ал шабдалы жемісінің та- 
сымалдылығы артады. Ағаштар желдің зиянды өсерле- 
ріне аз шалдығады. К емш ілігі— қаңңалық бүтаңтардың 
осалдығы, ағаш бөрікбасы астындағы топырақты өң-
деудің қолайсыздығы.

4. Қалақты агаш бөркі (А. Ильинский) — төрт бүтаңты
2-3 ңабаттан  түрады . Қ арам а-ңарсы  ш ектес бүр- 
шіктерден шыңңан қабаттағы бүтақтарды жүбымен ор- 
наластырады, жүптардың ара қашықтығы 15-20 см, та- 
ралу бүрышы 90° шамасында (бүтақтар қиылысы орна- 
ласады). Екінш і жөне үш інш і қабаттағы бүтаңтарды 
бірінші ңабаттағы бүтақтардың үстіне орналастырады, 
осының нөтижесінде ағаш бөрікбасында төрт тіктемө
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жазықтың пайда болады. Қабаттардың ара қашыңтығы -  
60-100 см. Соңғы ңабаттан 30-50 см жоғары дара, жана- 
ма шыңқан бүтаңтан жетекш іні қысңартады. Ағаштың 
жалпы биіктігі — 4 м. Ағапі бөрікбасының сыртқы шегін- 
дегі ңалаңаралың кеңістіктің ені 1 м шамасында, жоба- 
мен, діңнен бір метрдей жерде аяқталады жөне осы бө- 
лікте ені 0,6-0,7 м болады. Артыңшылығы -  жарықтау 
режимі жаңсы, өнім жинағанда ыңғайлы, зиянкестер 
мен ауруларға ңарсы ағаш бөрікбасын улы химиялық 
заттармен өңдеудің сапасы артады. Кемш ілігі -  ағаш 
бөркін қалыптастырудың күрделілігі.

5. Каналды желпуішті агаш бөрікбасы (Н Л . Донских),
бүл -  ж еке ағаш ты қалыптастырудан толық ңатарды
қалыптастыруға көшу. Қатараралыңтары кең (6 м жөне
одан да кең), ол қатардағы ағаштарды тығыз орналасты-
ратын (3-4 м) баңтарда пайдаланылады. Бүл үлгіні 5-6
бірінші қатардағы бүтаңтардан қүрастырады. Оларды
діңнің бойында сиретілген ңабатты жүйе тәртібімен бір-
бірінен 40-50 см ңаш ы қты ңта орналасты рады . Қаң-
қалың бүтақтар тек ңатараралыңтарына бағытталып,
төменгі төртеуі ңатар бойындағы түзуге шамамен 45° бү-
рышта, ал жоғарғы біреуі немесе екеуі 90° бүрышта ба-
ғытталады. Ж етекш і иіледі де, 3-4 жыл жеміс салған-
нан соң шырпылып алынады. Ағаштың биіктігі 3,5-4 м.
Қатар ішіндегі ағаштардың аралығына 0,5-0,6 м саңы-
лау ңалдырған жөн, ол ағаштарды шырпуды жөне өнім
жинауды жеңілдетеді. Артыңшылығы -  ағаш бөрікба-
сы жақсы жарыңтал ған, өнімнің жоғарылығымен ңатар,
жемісінің сапасы да жақсы. Бүл ңалыптастыру болашаң-
та өнім жинауды механикаландыруға барынша жағдай
жасауға бағытталған. Кемш ілігі — ағаш бөрікбасында
бүтақтар өте көп болғандықтан орталың бөлігінде жеміс- 
терді жинау қиынға түседі.

Агаиі бөрікбасының жасанды цлгілері

Ж асанды үлгілер (ңалыптың) тобына кіретін ағаш 
бөрікбасын ңүрастырғанда өсімдіктердің табиғи өсіру- 
лері мүлдем өзгереді (жетекші мен бірінші қаңқалы қ
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бүтақтардың бағыты, тарамдалу мен жеміс бүтақшала- 
рының орналасу сипаты жөне ағаш бөрікбасының кө- 
лемі). Ж асанды ағаш бөрікбасын ңазіргі уақыттағы  
«өнімді (интенсивті) жеміс ш аруаш ылығын д а » жөне 
«классикалық» немесе ңалыпты жеміс шаруашылығын- 
да қолданылатын топтарға белуге болады.

Қалыпты бақ шаруашылығы көп еңбек етуді жөне 
шырпу жүйесінің күрделі болуына байланысты жоғары 
мамандандырылуды талап етеді. Сондай-ақ, мол шығын 
қажет ететін тіректік конструкцияларды ңүру қажет. 
болғандыңтан, өндірістік ңолданыс таба алмады.

Классикалың ағаш бөрікбасының негізгі түрлеріне 
жататындар: кордондар -  ңарапайым (көлденең немесе 
тіктеме) жөне күрделісі (V төрізді, U төрізді), ңиғаш (ко
сая), канделябрлі; ауқымды (көлемді) түрлері; пирами
да -  қарапайым, ңанаттас, иірімді (веретено), пальмета 
Верье, итальяндық классикалық, т.б.

Қалыпты баң шаруашылығының « классикалың » түр- 
лер ін ің  (формалары ны ң) негізінде ңазіргі уақы тқа 
сөйкес мол өнімді бақ шаруашылықтары дамыған. Бү- 
лардың «классикалың * қалыпты түрден басты айырма- 
шылығы, бірінші ңатардағы қаңңалың бүтаңтарда екін- 
ші ңатарлың үзындығы 100-150 сантиметрлік өлсіздеу 
бүтақтар қалыптастырылып, мүнда негізгі өнімдер ор- 
наласады. Олар төменгі топтарға бөлінеді:

Сфералық -  бүтақтар діңнен барлың бағытқа ңарай 
орналасады (шпиндельбуш); жалпацтпар -  қаңңалың 
бүтақтар ңатардың бойымен бір жазыңтыңта түтас жеміс 
қабырғасын қүра орналасады (пальметталар); жайылма- 
лы-стланцтар — ағаш бөрікбасы топырақтың бетіне жа- 
қын жер бетінде орналасады. Соңғы ағаш бөрікбасы 
түрлері қыста аяздардан саңтауға болатын, ңатаң ауыс- 
палы климатты Орал, Сібір, Қиыр Шығысңа арнайы жа-
салынған.

Қазіргі уақытта баң шаруашылығында жасанды ағаш 
бөрікбасының негізгі тобына төмендегі түрлері жатады:

1. И талияның қигаш пальмвшшасы. ЗКаңсы дамыған 
діңде бірінш і қатардағы  қаң қалы қ  бүтаңтардан 6-8 
өсіреді, оларды ңатардағы жазыңтыңта 3-4 ңабаттың
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өрңаисысында екі оүтаңты қарама-қарсы түптестхріп 
орналастырады. Қабат аралықтары аласа өсетін телітуші 
мен сорттар үшін 40-60 см, орташа өсетіндер үшін 60- 
100 см, ал биік өсетіндер үш ін 100-150 см. Қаңқалың 
бүтаңтардың шығу бүрышы төменгі қабаттан (45°) жо-
ғарғы қабаттарға көтерілген сайын 5-10° арттырылады. 
Қаңңалық бүтаңтарда аралықтары 20-25 см жай бүтаң- 
тар қалыптастырылады, оларды ңатараралықтарына ба- 
ғыттап, көлденеңдете немесе салбыратып иеді. Қалып- 
тастыру аяңталған соң, жетекш і бүтаң 2,5-3,5 м биіктік- 
те жанама бүтақта ңию арңылы тежеледі, ал жеміс қа- 
бырғасының ені 1,25-1,5 м болады.

15-сурет. Италияның қигаш пальметтасы

Артыңшылығы -  жемісті ерте салады, өнімділігі жо- 
ғары, жемісі сапалы, өнімін жинауға жөне топыраңты 
өңдеуге ыңғайлы. Кемшілігі — ңалыптастырудың күрде- 
лілігі, ағаш бөрікбасы конструкциясының ңатаңдығы, 
басңа жалпаң формалармен салыстырғанда шығыннын.
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молдығы, биік өсетін телітушілерді пайдаланғанда ерек- 
ше өсіп кетуі (4,2-5,7 м-ге дейін).

2. Еркін өсетін пальметта. Аласа жөне орташа өсетін 
телітушілердегі баңтарға арналған (үсынылады). Жеке- 
цара немесө ңатаң қабатсыз (ағаштың өр жағынан 40-50 см 
аралықта) орналасқан 8-10 бүтақпен қалыптастырады. 
Қүрастыру кезеңінде жыл сайын жетекші бүтак 50-70 см 
биіктікте қысңартылып отырады. Қалыптастыру ең жо- 
ғарғы бүйір бүтақтың үстінен жетекші бүтаңты ию не
месе ңию арқылы аяңталады. Толың қалыптастырылған 
ағаштың биіктігі 2-2,5 м, жемістік ңабырғасының ені
1,5-2,0 м-ге жетеді. Қалыптастыру ағаштың үш жыл 
бойына еркін өсуімен басталады. Бүл мерзімде керекті 
ңаңңалың бүтаңтарды таңдап ңалдырады да, ал артың 
бүтаңтарды жартылай ңаңқалык бүтақтарға айналдыру 
үш ін көлденең бағытңа иеді немесе алып тастайды. 
Қаңңалың бүтаңтардың сыртңы жөне бүйір беттеріне ор- 
наласқан сабаңтарын қалдырып, ал ішкі бетіндегілерін 
сиретіп отырады. Үшінші жылы жазғы мезгілде қаңқа 
лық бүтаңтарды орнықты ңалпына келтіреді. Ол үшін 
бірінші ңабаттағы қаңңалық бүтаңтардың шығу бүры- 
шын 45-50°-ңа жеткізіп иеді, ал келесі ңабаттағы қаң- 
қалың бүтаңтардың шығу бүрышын төменгі қабаттан
5-10° арттыра иеді. Осы төсілдің өсерінен жанама бү- 
таңтардың көпшілігі (сыртңы бүтаңтар) көлденең неме
се томен бағытталады, ал ңалғандары үлкен бүрышпен 
(60-80°) орналасады. Бүл жеміс ағаштарының ерте өнім
беруінің негізі болып табылады.

Артыңшылығы — жеңіл ңалыптасады, ағаш бөрікбасы
аласа, сондыңтан өнім жинағанға жөне күтімге ыңғайлы. 
Кемшілігі -  еңбекті көп талап етеді, бекітетін таяныш 
жөне байлайтын жабдықтар қажет болады.

3. Грузбек (сцеаң иірімді) -  голландиялың ңалыптас- 
тыру үлгісі. Аласа өсетін телітушілерде ерте жеміс сала
тын, аласа өсетін жөне спуралың сорттарды 3-4х 1,5-1 
жүйемен (1 гектарда 2,5-6,5 мың ағаш) отырғызуға ар- 
налған. Сидам биіктігі 30-40 см, бөрікбасы 20-30 үзын 
шатпа (шашаңты) бүтақтардан қүралады жөне сыртқы 
бейнесі (формасы) конус сипатта болады. Қалыптасты-
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16-сурет. Еркін өсетін пальметта

ру барысында жыл сайын жетекші бүтаң 80-100 см үзын- 
дыңта ңысңартылады.

орналасқан
аударады

тыңтарын ңиып отырады. Ңалған орташа өскён сабаң-
паидаланады

пе-теңдікті бүзып, күшейе өскен бүтаңтар да алынып
тасталады.

ңалыптастыру
қалыңдауы мүмкін. Сондықтан да отырғызғаннан соң
4-5 жыл өткенде, жеміс ағаштары мол өнім бере баста- 
ғанда, ж ары қ түсуді ж ақсарту үш ін ағаш бөрікбасын 
сиретіп, діңді 2-2,5 м биіктікте көлденең өскен бүйір 
бүтаңқа ауыстырады. Толың ңалыптасңан ағаш бөркінің 
ені 1-1,5 м-ге жетеді. Артыңшылығы -  ағаш бөрікбасы- 
ның шағын жөне өлшемдерінің үлкен еместігі, жоғары 
өнімді, ерте жемістілігі, ңалыптасудың ңарапайымды-

калың
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дығы. Кемшілігі -  қалыптастырудың бас кезіндегі ағаш 
бөрікбасының ңалыңдауы, қию жүмыстары мөлшерінің 
көптігі, отырғызуға аласа өсетін телітушідегі екпе кө- 
шеттердің көп мөлшерде қажеттігі.

17-сурет. Грузбек

4. Пиллар  (т ізбек , багана)  — кіш і көлемді бағана 
(тізбек) төрізді ңалыптастыру. Мүны ағылшын бағбаны 
Г.М акклин ж асаған. Аласа өсетін жеміс ағаш тарын 
ңалыптастырғанда пайдаланады, қатар ішінде 0,7-1,0 
метрге дейін, кейде 1,2-1,5 м-ге дейін орналастырады. 
Бүл үш ін көпшілігінде аласа өсетін, кейде жартылай 
аласа өсетін телітуші мен аласа өсетін сорттардың (спур- 
ды) бірлестігін (комбинацияларын) пайдаланады. Бүл 
ңалыптастыру жүйесінде үш жастан артың өмір сүретін 
бүтақшалар болмайды, себебі өнімге өсер етеді. Қалып-
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18-сурет. Пиллар

тастыру барысында діңде 30-40 см биіктіктен бастап, ара 
ңашыңтыңтарын 15-30 см-ге жеткізе жетекші (белдеу) 
бүтаңты айналдырады, біркелкі 20-30 жеміс салатын топ 
(звено) ңүрады. Ол үшін діңнің бой оркенін 1/2-1/3  бө- 
лігінде ңысңартып, бүйірінен орташа өскен сабаңтарды 
тандап алады да, оларды екі бүршік қалдырып ңысқар- 
тады, ал өте күш ті жөне өлсіз сабақтарды табанынан 
алып тастайды. Ж аңадан пайда болган екі сабаңтың (екі 
бүршігі бар түбірден) жоғарғысы келесі жылы ңысқар- 
ты лм айды , одан саңиналы  бүтақш алар , ж еміс бүр- 
шіктері шығады. Төменгі сабаңты екі бүршік ңалдырып 
ңысңартады, олардан ңос сабаң өсіп шыгады. Үшінші 
жылы жеміс салған бүтақты табанында шамалы түбір 
қалдырып (2-2,5) ңияды, жыл сайын осы төртіп қайта- 
ланып отырады. Ж еміс салган дараңты 2-2,5 биіктікте 
ңысңартады. Агаш бөркінің ені 1,0-1,5 м-ден аспауы ке- 
рек. Артыңшылығы — жыл сайын сапалы мол өнім бе-
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реді, кию төртібі ңарапайым, баңтың бірлік өлшеміндегі 
ауданында (га) жеміс ағаштары тығыз орналасады.

Алты жылдың ағаштың жылдың өскіндері сілтемемен 
көрсетілген. Бөрікбасының сол жағының жеміс жебесі 
тез кезеңде қалыптастырылған (біржылдық өскіндер 
қысңартылмайды), оң жағы -  көдімгідей (біржылдық 
өркендер екі көзшеге ңысңарта шырпылады).

Кемшілігі -  қию жүмысының көп мөлшерде жүргі-
зілух, аласа және жартылаи аласа телітушілерді ғана ңол- 
данатындығы, біржылдың сабақтарда (шыбық) жеміс 
бүршіктерін молынан салатын сорттардың қажеттілігі, 
сондай-аң жеміс тобындағы (звенодағы) өр түрлі жастағы 
бүтақтардың міндеті байыпты түрде бүзылуы мүмкін.

Тапсырма:

Әрбір студент кем дегенде түрлі қалыптасңан 5 тікпе
көшетке сипаттама беруі керек.

10-кесте
Жеміс ағаштарыньщ екі жылдық т

бөрікбасының түрлерін

Кезекті-
лік

Сидам-
ньщ

биіктігі,
CM

Қабат-
тың

қатар-
лық

саны,
дана

Қабат-
тағы
бүтақ
саны,
дана

Ара
қашықтығы Бүрышы Көшет-

т і ң
жобалан- 
ған ағаш 
бөрікба- 

сы

қабатта-
ғы

бүтақ-
тардың 
аралы- 
ғы, см

қа-
лып
тас-
ты-
РУ 1

бүтақ-
тардың
шығу

(°)

бүтақ-
тар-
Д Ь Щ

таралу
(°)

1 !
Әр екпе көшет бірінші бағанаға кезектік саны боиын- 

ша жазылады. 2-бағандағы екпе көшеттің сидам биік- 
тігін көрсетеді (тамыр мойыншасы мен бірінші қаңңа- 
лың бүтаң аралығы). 3-бағанға ңабаттың (ярус) ңатарлық 
санын кіргізеді. Сонан соң, ңабаттағы бүтаң санын 4-ба-
ғанға, ал ңалыптастырылуда ескерілген ңабаттардың ара 
қашықтығын 5*бағанға енгізеді. Қаңңалың бүтаңтардың 
діңнен шығу бүрышын (ең үлкен жөне ең кіпхі) 6-баған- 
га, ал 7-бағанға бүтақтардың таралу бүрышы жазылады. 
8-бағанға жобамен алғандағы тікпе көшеттің бөрікбасы
келтіріледі.

89



4-Т А Р  А У

Ж И Д Е К  Д А Қ Ы Л Д А Р Ы

4.1. Бүлдірген мен таңқурайды ң  өніп-өсуі ж әне
ж еміс салу  ерекш еліктері

Сабақтың мақсаты: Бүлдірген мен таңңурайдың өніп- 
өсуі мен жеміс салуы жөне түптердің морфологиялық 
ңүрылысымен танысу.

Әдістемелік нцсқаулар және ті/сініктеме

Бцлдірген -  көпжылдың шөптектес өсімдіктер. Бүл- 
дірген даңылының омір сүру үзақтығы -  7-8 жыл. Отыр- 
ғызылғаннан кейін екінш і жылдан бастап жеміс бере 
бастайды. Бүлдірген сабаңтары қысңа (15 см аспайды), 
топыраң бетінде жайылып жатады. Тарамдалған сабаң 
мүйізше деп аталады, олар жеміс бүршігімен аяңталады. 
Осы бүршіктен гүл сидамы пайда болып, жеміс салады. 
Сабақтың әрі қарай өсуі жоғарғы жанама мүйізшедегі 
бүршіктер арқылы жалғасады. Бірнеше бүршік өнгенде 
сабағы тарамдала бастайды. Мүйізшелердің бір жылдық 
өсімі 0,5-2 см болады. Өсімдіктің жасын үзынынан ті- 
лінген мүйізшелердегі жылдың өсінділердің шекарала- 
рына қарап, оңай ажыратуға болады. Мүйізшелердің ор- 
таңғы бөлігіндегі ңолтық бүршіктерден оркендер пайда 
болады, оларды мүртшалар деп атайды. Олардың саны 10- 
нан да коп болуы мүмкін. Әр өркенде 3-5 дегелек (розет
ка) өсіп жетіледі. Дегелектер тамырлана келіп жидек 
егістіктеріне отырғызуға болатын кошеттер береді.

Біржылдың оскіннің (мүйізшенің) төменгі жағынан 
ңосалқы тамырлар өсіп шығады. Түп есейген сайын қо-
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салқы тамырлар мен топыраң бетінің ара ңашыңтыгы 
алшақтай бастайды, мүндай тамырлар көбіне ңурап қала- 
цы немесе топыраң бетіне шығып кетеді. Тамырлар тез 
қартаяды жөне де екінші-үшінші жылдары өле бастай
ды. Осы уаңыт ішінде мүйізшелер мен мүртшалар саны 
көбейеді. Ж ер үйтіндегі бөлігі мен тамырлар жүйесі ара- 
сындағы тепе-теңдіктің бүзылуы өсімдіктің нашарлауы- 
на, жидектердің майдалануына жөне өнімдерінің тө- 
мендеуіне әкеліп соғады. Әр түрлі жастағы бүлдіргеннің 
бірнеше түптерін ңарап шыңңаннан кейін 10-кесте тол-
тырылады.

Таңқурай  -  көпжылдың атпа сабаңты, бүтатектес 
өсімдіктер. Таңңурай бүтасының жерасты (тамыр) бөлігі 
көпжылдың, 10-15 жылға дейін өмір сүреді. Таңңурай 
отырғызғаннан кейін екінші жылдан бастап жеміс бере 
бастайды, ең мол өнім 5-6 жылдан кейін басталады. 
Жидек егісін 10-15 жыл үстайды. Таңңурайдың біржыл- 
дық өркендері шөптектес, жоғары қарай 1,5 м-ге дейін 
өседі. Олардың төменгі бөлігіндегі буындарда бүйықңан 
бүршіктер, ал ортаңғы жөне жоғарғы бөліктерінде екі 
екіден жеміс бүршіктері (біреуі негізгі, екіншісі ңосым- 
ша) пайда болады. Біржылдың өркеннің табан жағын 
да, топыраң асты бөлігінде (тамырсабаңта) орын басатын 
өркендер беретін ек.і-үш бүршік қалыптасады. Келесі
жылы олар өсіп, біржылдың сабаңтар береді.

Өткен жылғы өркеннің негізгі жеміс бүршіктерінен 
үштарында бірнеше гүл шоғыры жөне жапыраңтары 
бар жеміс бүтаңшалар өсіп шығады. Ж апырақ қолтық- 
тарында аз гүлді гүлшоғырлары да болады. Егер негізгі 
жеміс бүршіктері жараңаттанса, ңосымша бүршіктер 
өнеді. Мүндай жағдайда жеміс сабақтары наш арлау, 
ж идектері майда жөне өнімділігі томен болады. Екі 
жылдық сабаңтар жеміс бергеннен кейін орын басатын 
сабақ шыңқан тарамға дейін қурайды, оларды қырық 
ңаннан кейін түбір қалады, ал түбір шірігеннен соң са- 
қина төрізді із қалады. Түбірлерге жөне іздерге ңарап, 
бүтаңтау ретін жөне жалпы бүтаның жасын анықтауға
болады.

91



А шырпығанға дейін Б — шырпығаннан кейін

19-сурет. Таңқурай бцтпасын шырпу:

а) жеміс салеан бцтақпгарды; б) элсіз нөлінші қатардагы 
еркендерді; в) артық нөлініиі өркендерді; г) өркендердің 
көк цштарын шырпу;А -  иіырпуга дейінгі; Б -  шырпудан

кейінгі бцта

Таңңурай тамырларында өсе келе, атпа сабаңтар бере- 
тін қосалңы бүршіктер орналасңан. Атпа сабаңтар үзын- 
дығы 4-8 см-ге жетіп, топыраң астында ңыстайды, сөйтіп 
келесі жылы көктемде жер бетіне шығады. Атпа сабаң- 
тардың жерасты бөлігінде ңосалқы тамырлар пайда бо
лады. Атпа сабаңтар көшет ретінде ңолданылады.

Әр түрлі жастағы таңқурай бүталарын ңарап шығып, 
12-кестені толтырады.

11-кесте
Бүлдірген түптерін сипаттау

Өсімдіктің
жасы,
жыл

Мүйізшелердің саны (дана) Саны (дана)
1

жыл-
Дық

2
жыл-
дық

Ересек*
тері барлығы жапы-

рақтар
мүртша-

лар
деге-
лек-
тер----L-JT
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12-кесте
Таңңурай бұтасын сипаттау

Бүта
ж асы ,
ж ы л

Сабақ саны (дана) Бүрш ік саны (дана) Атпа 
сабақтар 

саны, данабірж ы лды қ бірж ы лды қ тамыр
сабақтар тамырларда

Тапсырма:

1. Бүлдірген және таңңурай түптерін аныңтап қарап, 
суретін салу.

2. Бүлдірген мүйізшелерінің санын көрсету, олардың 
жасы, жалпы түптің жасы, ж апы рақтар, мүртшалар
жөне ондағы дегелектер санын аныңтау.

3» Таңқурай бүтасының жасын жылдық сақиналарға 
ңарап, бір және екі жылдың сабаңтар санын, орынбаса-
тын бүршіктер санын аныңтау.

4. Тамыр және тамырсабақтардың өзара айырмашы-
лыңтарын аныңтау. Тамырдан атпа сабақ беретін бүршік- 
терді табу.

Қүрал-жабдыңтар:

1. Бүлдірген жөне таңқурай түптері көрсетілетін пла- 
каттар.

2. Әр түрлі жастағы бүлдірген жөне таңңурай түптері.
3. Гербарийлік үлгілер.
4. Пышақтар, сызғыштар, пинцеттер.

Бақылау сүрақтары:

1. Бүлдірген өсімдігінің жасын ңалай анықтайды?
2. Бүлдіргеннің өніп-өсуі, жеміс беруі мен көбеюін

дегі негізгі ерекшеліктері.
3. Таңңурайдың өніп-өсуі, жеміс беруі жөне көбеюі.
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4.2. Қарақат пен тұшаланың 
өніп-өсуі мен жеміс салу ерекшеліктері

Сабақтың мақсаты: Қараңат пен түшаланың өніп-өсуі 
жөне жеміс салу ерекшеліктерімен, түптердің морфоло- 
гиялың қүрылысымен танысу.

Әдістемелік щ с қ а у  жэне тгісініктеме

Қара қарақат  -  суыңқа төзімді және топыраң пен 
ауа ылғалдылығына ңоятын талабы жоғары өсімдік. Қара 
қараңатты ң бүрш іктері кеш  ж етіледі, сондықтан нө- 
лінш і (жерасты орын басатын бүршіктен) жөне зырыл- 
дауық (бүйықңан бүршіктен) бүтаңшалар бірінші жылы 
тармаңталмай бойлай өседі. Тармаңталуы екінші жылы 
басталады. Бүтаңтың төменгі бөлігіндегі тармаңтар биік 
өседі де, жоғарылаған сайын әлсірей бастайды. Ж еміс 
бүршіктері біржылдың өскіндерде орналасқандықтан, 
үш жылдық жас бүтақтарда жеміс салу аймаңтары бүтаң- 
тың сырт жағына ңарай орналасады. Үшінші қатардағы 
бүтаңтардың көпшілігі жеміс бүтаңтары болып келеді. 
Қара ңараңаттың гүл бүршіктері аралас, олардан орын 
басатын өркендер мен шашақ гүл пайда болуы мүмкін. 
Қысңа саңиналы жеміс бүтаңшалар 2-4 жыл өмір сүреді. 
Қ араңат негізінен өткен ж ы лғы  бүйір өсінділерінде 
жеміс салады. Бүтаңтар есейген сайын өсінділер кеми 
бастайды және өнімділігі төмендейді. Бүта жыл сайын 
жөне мол өнім беру үшін барлың бүтақтарда өсінділердің 
бір қалыпты өсуін ңамтамасыз ету ңажет. Өсінділері на- 
шар бүтаңтарды кесіп жас бүтақтарды ңалдырады.

Қызыл ңарақаттың ңара ңарақаттан айырмашы лығы:
1. Б ірж ы лды қ өркені сүр түсті, көбіне ңабырш ақ- 

танған, қысыңңы бүрш ікті, ңызыл немесе аң ж идекті, 
ж иыңңы бүта.

2. Өзіне төн хош иісінің жоңтығы.
3. Орын басатын өркендердің үстамды өсетіні жөне 

төбесінен өсу қабілетінің басымдылығы.
4. Ж ылдың өсінділердің шекараларында орналасқан 

сақиналы бүтақтар мен шоң бүтаңшаларда жеміс беруі.
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20-сурет. Қара қарақат бцтасының қцрылымы:

1 — екінші-төртінші тармацтану қатарындагы тукше 
бцталар; 2 -  нөлінші тармацтану қатарындагы 

біржылдық жаңару өркені; 3 — цацкалыц көпжылдық 
бцтақтың туп жагындагы бцйыццан бцршіктен өсіп 
шыққан екіжылдық бцтац; 4 — нөлінші тармақтану 

қатарындагы, көпжылдық бцтац; 5 -  жерасты 
көпжылдық тамырсабақ; 6 -  шашақ типтес

қосымиіа тамырлар жцйесі

5. Қызыл қарақат өнімділігі ңара ңарақатңа қараған- 
да жоғары, суықңа төзімсіздеу, ал ңүрғаңшылыққа тө- 
зім дірек.

6. Қалемш елері нашар тамырланатындықтан, не- 
гізінен сүлама сабақ арқылы көбейтіледі.

Сарғыш қараңаттың ыстың пен қүрғақшылыққа же
не суыққа төзімділігі үйлеседі. Қызыл қарақат сияңты 
төбесінен өсу ңасиеті байқалады. Бүтақтарын қайта қал- 
пына келтіру ңасиетінің жоғарылығы бүтаның шамадан 
тыс қалыңдауына өкеліп соғады.
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Тцшала -  мүның бүтаңтарын ңайта қалпына келтіру 
қасиеті жоғары. 2-3, кейде 5 жылға дейін өмір сүретін 
тармаңталған сақиналы бүтаңшалары және өткен жыл- 
ғы өсінділері жеміс салады.

Сабаңтарында тікендері және ңылтанаңтары болады. 
Гүлшоғыры 2-3 гүлден түратын ңысңа ш аш ақгүл. Олар 
ірі жидектер береді.

Суыңңа төзімділігі ңараңатңа ңарағанда төмендеу. 
Көптеген сорттары сферотека (америкалық ақ үнтаң) ау- 
руына ңарсы түрақсыз. Негізгі көбейтілу тәсілі -  көлде- 
нең сүламасабаңтар арңылы жүргізіледі.

Тапсырма:

1. Түшаланың, ңызыл жөне ңара ңарақаттың бүтала- 
рын ңарап шығу. Оларды морфологиялың белгілеріне 
ңарап ажыратуды үйрену.

2. Бүтаңтардың жасын, санын жөне саңиналы бүтақ- 
шалардың санын аныңтау. Бүл мвліметтерді кестеге тол- 
тыру. Кестеде қарақаттар мен түш аланың бүталарын си- 
паттау.

13-кеспге
Бүтақтар 

саны (дана), 
біржылдық

бір-
жыл-
дың

бір-
жыл-
дық

біржыл-
дық

біржыл-
дық Барлығы

Жеміс 
бүтақшалары- 
ның саны, дана

Қүрал-жабдыңтар:

1. Қара, ңызыл, сарғыш қарақаттар мен түшаланың 
бүталары. -

2. Осы аталған жидек даңылдарының гербарийлік үл гі-
лері. , .v ■ ■-

3. Сызғыштар, пышаңтар, пинцеттер.
4. Қарақат бүтасының сызбасы, көрсетілген плакаттар.

96



Бақылау сүрақтары:

1. Қараңат пен түш аланың өсуінің, жеміс беруінің 
жөне көбеюінің негізгі ерекшеліктері.

2. Қара ңарақатты ңызыл ңараңаттан ңандай белгі- 
леріне ңарап ажыратады?

3. Түшала мен сарғыш ңарақаттың айырмашылық 
белгілері қандай?
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5-Т А РА У

КӨКӨНІС Д А Ң Ы Л Д А РЫ

5.1. Түңымдарды даярлау

Сабақтың маңсаты: Тұқымдардың негізгі қасиетте- 
рімен жөне оларды аныңтаудың өдістерімен танысу.

Әдістемелік нцсцау және тцсініктеме

Көкөніс өсімдіктері тцқымдарының биологияльіқ 
жэне морфологиялық ерекшеліктері. Көкөніс дақылда- 
рының көпш ілігі түңым арңылы көбейеді. Тұқым црық- 
тан, қордагьі заттар орнынан және қабьіқшадан түра- 
ды. Үрың өсімдіктің барлың негізгі мүшелерінен — түпкі 
тамырдан, бүршіктен, бір (пияз, қасңыржем, жүгері) не
месе екі (ңалған даңылдар) түқы м ж арнағы нан және 
үрықтанған сабаңшадан түрады. Өнуден кейін бүршік- 
тің ішінен жапыраңтары жөне гүлдері бар сабаң дамып 
шығады. Өнуден кейін пияз бен жүгері тамырларының 
өсуі баяулайды жөне өлсіз дамыған күйінде ңалады. Бас
ка даңылдардың дөн үрығының тамырлары негізгі та- 
мырға ж етіліп , өсімдіктің барлың дамуының үзақты- 
ғында өседі.

Егер түқымда эндосперм болса, үрыңтың түқым жар- 
нағы үлкен болмайды жөне өнуден кейін алғапщ ы жа- 
пыраңтарының ңызметін атңарады. Түқымдарда эндос
перм болмаған кезде, түқым жарнаңтары түқым көле- 
м інің негізгі бөлігін алады жөне ңордағы заттар орны 
қызметін атңарады, ал кейбір даңылдарда алғаш қы жа- 
пыраңтары болып табылады.

Қордағы заттар орамжапырақ, асқабаң және бүршаң 
түңымдастарынан алынған көкөніс өсімдіктерінің тү-
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қым жарнаңтарында болады. Бүршаңтар, астың жөне 
алқа Түңымдастарында эндосперм болады. Осы топңа 
қы зылш а мен саумалдыңты жатқызуға болады. Олар- 
дың үрықтары эндосперм тіні сияңты іш кі жағында ор- 
наласқан, оны перисперм деп атайды.

Орамжапырактың, ңызанаңтың, бүрыштың, бакла- 
жанның, қиярдың, асқабаңтың, қызылшаның, пияздың 
өсуі кезінде түқым жарнақтары топыраңтан өскін болып 
шығады, көгереді, өлшемі бойынша өте қатты үлкейеді 
және келе-келе қордағы заттарды жүмсау шамасында- 
жасыл жапырақтар ңызметін атқарады. Мүндай дақыл- 
дар жас кезінде көшіріп отырғызуды жеңіл қабылдай- 
ды. Ж үгерінің, асбүршақтың, бүршаңбастың түкым жар- 
наңтары топыраңта ңалады жөне тек ңордағы заттар ор- 
нының қызметін атңарады. Бүл дақылдар көшіріп отыр- 
ғызуды нашар ңабылдайды, яғни жерден алыну кезінде 
түңым жарнақтары жеңіл ашылады.

Түңымның қабықшалары түңым бүрі жабындысынан 
дамиды. Қабықша үрьщңа ауа мен ылғалдың енуін ңиын- 
датады, соның салдарынан түңым қысңа мерзімді ыл- 
ғалдану кезінде өнуіне және бөртуіне үлгере алмайды. 
Мысалы, кептіру кезеңінде жаңбырдан немесе шықтан 
кейін .

Егер гүлдің түйінінде бір түңым бүрі болатын болса, 
мы салы , ақ  сүттіген мен саумалдыңтың түқымдары 
өте ңиын бөлінеді, яғни бір түқымдың үрьщ ңалыптаса- 
ды. БаЛдыркөк түңымдастарының көкөністерінде екі 
түқым бүрінің түйіндері жөне осы түңымдастың өнім- 
дерінде екі түқымдас үрыңтары болады. Олардың көпші- 
лігі түңымдьщ дөнді бастыру жөне тазалау кезінде екі же- 
ке түңымшаларға бөлінеді. Егер бірнеше түңым бүрі түйін 
тастаса, онда біздің көкөніс өсімдіктеріміздің көпшілі- 
гіне төн, көп түқымдық үрықтар пайда болады. Көп тү- 
қымдық үрыңтары бар өсімдіктерде түқымдары жеңіл 
бөлінеді. Пісіп жетілген көп түңымдың үрықтар қүрғаң 
(бүрыш, пияз, орамжапырақ, бүршаң түңымдастар өсім- 
діктері) немесе шырынды (ңызанаң, баклажан, қауын, 
қарбыз жөне т.б.) болуы мүмкін. Қызылшаның үрықта-
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ры бір түқымды, біраң олардың жеміс шоғыры түинекше 
жасап өседі. Көкөніс өсімдігінде себу кезінде түқымдар* 
ды ғана емес, сол сияқты қүрғаң ұрыңтарды (аң сүттіген, 
саумалдық, шатыршагүлдер түқымдасының даңылдары), 
ал ңызылшада жеміс шоғыры пайдаланылады.

Түқымдардың көлемі (салмағы) бойынша көкөніс 
өсімдіктерін 5 топңа бөлуге болады (14-кесте). Үсаң тү- 
қымдары бар дақылдарды себу алдында топыраңты мү- 
ңият өңдеп және тегістеу керек, себіндінің тереңдігіне 
түңы м сепкіш ті реттеп ңойып ж әне оның ж үмы сын 
мезгіл-мезгіл баңылап отыру қажет. Үсаң түқымдарды 
топырақңа терең жауып тастауға болмайды. Ірі түқым- 
ды кокөніс осімдіктерін ылғалы мол тереңдікке егуге 
болады.

14-кесте
Кө лемі бойынша көкөніс өсімдіктері түңымдарының

топтары

Топтар Түқымдар 1 гр-ғы түқымдар 
саны, дана Дақылдар

1 Өте ірі 10 және кем

Бүршақбас, үрмебүршақ, 
асбүршақ, асқабақ, ірі

түқымды қарбыз сорттары,
қант жүгерісі

2
......... — ....... .

Ірі 11-100
Үсаң түқымды қарбыз 

сорттары, қауын, қияр, 
қызылша, рауғаш

3 Орташа 101-500
Ш алған, ш алқан, саумалдық, 
бүрыш, баклажан, қызанақ, 
орамжапырақ, тарна, пияз, 

ботташық, аскөк

4 Үсақ 501-1000 Сөбіз, ақжелкен, шомыр, аң
сүттіген

5 Өте үсақ 1001 Қымыздық, балдыркөк,
экстрагон

Көкөніс дақылдары түңымдарының шаруашылық ба- 
ғасы олардың сорттың және себулік қасиеттерімен си- 
патталады. Кездейсоқ түңымдармен себу оскіннің ңатты 
кескінделуіне, өнімнің төмендеуіне жөне оның сапасы- 
ның наш арлауына, егістіктердің ластануына, аурулар 
мен зиянкестердің пайда болуына өкелуі мүмкін.

Түңымдардың сорттың сапалары олардың дүрысты- 
ғымен, сорт тазалығымен, өсімдіктің шаруашылық, био-
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логиялың жөне морфологиялың біркелкілігімен аның-
*

талады.
Үрық өсімдікбүршігінен, бір (пияз, ңасңыржем, жүге- 

рі) немесе екі (барлық ңалған көкөніс өсімдіктері) түқым 
жарнаңтарынан (алғашңы жапырақтары), өсе бастаған 
сабаңтан жөне алғашңы тамыршадан түрады.

Қордагы цоректпік затптпар -  бүл көмірсулар, майлар, 
нөруыздық заттар. Олардың қүрамы айтарлықтай ша- 
мада түңымдардың бөрту процесін аньщтайды. Маймен 
немесе крахмалмен ңорланатын ңордағы нәруыздық зат- 
тары бар түңымдар бөртуі үніін суды өте көп ңажет етеді.

Дамуы жөне себу ңасиеттері бойынша түқымдар өсім- 
діктер орналасуына байланысты ерекшеленеді. Бірінші 
рет өркенде болған жөне үрыңтан алынған ңызанаңтың 
түқымдары анағүрлым өнімді, ңиярда -  үшінші реттік 
өркеннен, ал сөбіз бен орамж аны раңта -  түңымдың 
бүршаңтан жөне т.б. Мысалы, орталың шатыршагүлден 
ж иналған  сөбіздің 1 г түңымында 400 дана, бірінш і 
реттік бүйіріндегі шатыршагүлде -  600 түқым, екінші 
ретте — 800, үшінші ретте -1 1 0 0  дана болады. Бүл бастап- 
ңы жөне соңғы гүлдің пайда болуындағы аралыңтардағы 
айы рмаш ы лы қ 1-2 айға созылады деп түсіндіріледі. 
Ж ылдық жарыңтың жағдайлары, ауа мен топыраңтың 
ылғалдылығы біркелкі емес, ал бүтақтанудың өр түрлі жағ- 
дайларында ңалыптасатын түқым үрыңтарының ңорек- 
тену ж ағдайлары  б іркелкі болмайды. Түқымдардың 
өлшемін, үрьщтың дамуында маңызды ңызмет атңара- 
тын ңордағы ңоректік заттар анықтайды. Үсақ түқым- 
дар үңыпты күтімді талап ететін өлсіз өскіндерді береді.

Тцқымдардың морфологиялық ерекшеліктері

Көкөніс өсімдігінің жетілген түңымы келесі бөлік-
терден түрады:

а) үрың өсімдіктің барлың негізгі мүшелерінен -  та
мыршадан, сабаңшадан (түңым жарнағынық қалтасы), 
түқым жарнаңтық жапырақтардан жөне төбе бүршіктен
түрады.
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б) ңордағы қоректік заттар. Қоректік заттардың ңоры 
асңабаңтың, күрделі гүлділер, бүршақтар жөне крест- 
гүлділер түқымдастары өсімдіктерінің түңым жарнаң- 
тың жапыраңтарында (түқым жарнаңты жапыраңтары 
күш ті дамыған) болады, шатыршагүлділер, ңараңүмың- 
тар, алңалар, лалагүлдер жөне астық түқымдастарының 
ңордағы заттары эндоспермде, алабүталар түңымдасын- 
да — периспермде орналасады.

в) қабыңша.
Көкөніс өсім дікті ш аты рш агүлділер, алабүталар, 

қараңүмықтар, күрделі гүлділер және астың түқымдас- 
тарының түқымдық дәндері үрыңты ңабықшадан (ин- 
тенументум) түрады. Ж оғарыда аталған көкөніс өсім- 
діктерінің түқымдастарын нағыз таза түңым емес, кур- 
рак түңымдар деп атайды.

Күр де лігү лді л ер, лалагүлдер және бүршаңтар түңым- 
дастары өсімдіктеріне түңымдық дәндері қүрғақ түңым- 
дардан алынған көдімгі түқымдардан түрады. Сондық- 
тан олар тек бір ғана түқымдық ңабыңшадан түрады. 
Асқабақтың жөне алңалар түқымдастары өсімдіктерінің 
түқымдық дөндері етті, сондықтан үрықтардан алынған 
көдімгі түңымдар болып табылады. Сол себепті олар да 
бір түңымдық қабықшадан түрады.

Көкөніс өсімдіктері тццымдарының қысқаша
сипаттамасы

Орамжапырақ түқымдары. Көдімгі, орташа көлемді 
(1 грамда 150-350 дана), шар тәрізді, тегіс, қара-қоңыр. 
Қордағы қоректік заттары түңым жарнақтарында орна- 
ласқан. Бүркемелері -  бір түңымдық ңабықша. Оларды 
басңа орам ж апы раңты лар  түқы м дастары нан  айы ру 
қиын. Орамжапырақ түрш елерінің түқымдарын олар- 
дың микроскопиялық суреті бойынша айыруға болады. 
Орамжапыраң түқы мдары ж ібіту кезінде шырындал- 
майды, ал тарналар шырындалады. Орамжапыраң тү- 
қымдары тарнамен салыстырғанда аңшыл түсті болып 
келеді.
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Ш алған түңымдары. Кәдімгі, ірі (1 г-да 60-110 дана), 
домальнып келген, жүмыртңа төрізді, кейде мыжырлан- 
ған жалпақ күйінде кездеседі, түсі ңызғылт-сүр. Қос жар- 
нақты түқым. Қордағы ңоректік заттары -  бір түқымдың 
қабьщша. Сыртқы түрі бойынша шалғанның түқымда- 
рын шалңанның түқымдарынан айыру ңиын. Шалңан- 
тткгтт түқымдары ңызғылттау және сөл мыжылған.

Шомырдың түқымдары. Кәдімгі, үсақ (1 г-да 600-900 
дана), шар төрізді, тегіс, ақшыл-ңоңыр, ңос жарнаңты.

Тарнаның түқымдары. Кәдімгі, орташа көлемді (1 г- 
да 150-350 дана), шар төрізді, тегіс, ңара-ңоңыр.

Екпе-шытырдың дөңгелек жүмыртңа төрізді ңанатша- 
л ары бар, созылған бағытта жарылған кішігірім үрығы -  
бүршаңңыны болады. Үрыңтың өрбір екі бөлігінде 1-2 
түқым бар. Түңымдары көдімгі, аңшыл-қызғылт-ңоңыр, 
өнгіштігі өте жоғары жөне оны 3-4 жыл саңтауға болады.

Сәбіздің түқымдары. Ботаникалың үрығы -  ңостү- 
қымды, үрьщңабы түңыммен бірге өскен. Тамыршала- 
ры өздерінің арасында түңы түқымдастарымен біріккен.
Үсақ (1 г-да 600-900 дана).

Үрықтары сопаңшалау, сыртқы түрі созылған қабыр- 
ғалы. Қабырғаларында жіңішке, үшкір сояу тікеншелері 
тығыз орналасңан. Қос жарнаңты. Бүрмелері жоғарғы — 
үрыңңап, төменгі -  түңымдың қабыңшадан (өскен) түра- 
ды. Эфирлік майларға бай. Өзіндік иісі бар.

Ақжелкеннің түқымдары. Ботаникалың үрығы — ңос- 
түңымды, түңымшалары өзара түңы түңымдастарымен
байланысқан. Үсақ (1 г-да 600-900 дана). Қостүңымның 
үрығы ж үм ы ртқа төрізді. Үрыңтың үстіңгі жағында 
ілмек төрізді мүртшалары бар. Сырты созылған қабыр- 
ғалы, қабырғалары қүламалы, ақш ыл түсті, тікендері 
жоқ. Түңымдары жасылдау ңоңыр түсті. Бүркемелері -  
өскен түқылдың жөне түқымдың қабықшадан түрады. 
Эфирлік майға бай. Өзіндік иісі бар.

Ботташық түңымдары. Ботаникалық үрығы — ңостү- 
қымды. Орташа (1 г-да 150-350 дана). Бір түқымшасы- 
ның пішіні — жазың, көлденең — сопаңша, арасында -  
жуан табақшасы бар. Түқымшаның жанында аса үлквн
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емес, қы зғы лттау кіндіктері бар. Түсі ңызғылт-сары. 
Бүркемелері -  өскен үрықтың жөне түқымдың қабың- 
шасы бар. Сәбіз секілді, өзіндік иісі бар.

Балды ркөк түқы мдары . Ботаникалы ң үрықтары  -  
қостүңымды. Аңжелкен түңымынан өте үсаңтығымен 
(1 г-да 1000-2000 дана) жөне майысқандығымен ерекше- 
ленеді. Ал басңа бел гілері ақжел кен төріз ді бол ып келеді.

Аскөк түқымдары. Ботаникалың үрығы -  ңостүңым- 
ды. Үсаң (1 г-да 600-900 дана). Түқымша жазың, аралы- 
ғында ж уан табақш асы бар сопаңш а піш інді болады. 
Үстіңгі жағында үсаң қырлары бар. Арасындағы табақ- 
шаның түсі қара-сүр, сары реңді. Өткір, татымды иісі 
бар. Басңа белгілері ботташық түқымының белгілерімен 
үңсас келеді.

Асханалық қы зы лш аны ң түқымдары. Ботаникалық 
үрықтары жеміс шоғыры бар -  түйнекшелер. Қауашақ- 
ты дөн ашатын үрықша ағаштың гүл серігімен бірге өседі 
жөне жалған үрыңша жасайды. Бірнеше жалған үрық- 
шалар бір-бірімен өсіп, ңатты жеміс шоғыры -  түйнек- 
ше жасайды. Ж еміс шоғырында өсу кезінде жеке аш а
тын 2-8 ңауаш аңты дөн болуы мүмкін. Қызылш аның 
түйінш елерінің түңымдары ірі (1 г-да 10-60 дана). Пі- 
шіні дөңгелек, үстіңгі жағы ңатпарланған. Түрі өр түрлі 
реңці, сүр, кейде жасылдау-сүр. Әрбір ңауашаңты дөн- 
де бір түңым. Түқымның үрығы ораң төрізді иілген, ңор- 
дағы ңоректік заттары периспермде орналасқан. Әрбір 
түңымның бүркемелері түңымдық, үрықтың қабыңша- 
дан жөне гүл серігінен түрады.

Екпе жуаның түқымдары. Көдімгі. Орташа (Іг-да 150- 
350 дана), шшіні ңырлы-сегментті, майда, жылтыр, қара. 
Үрықтың ораң төрізді иілген жөне эндоспермге орналас- 
ңан бір түқым жарнағы бар. Бүркемелері -  ңара тығыз 
мүйізделген төрізді түқымдың қабықшадан түрады.

Татар пиязының түңымдары. Екпе жуаның түқымдас- 
тарымен өте үңсас, айыруға ңиын болады (кішкене үсаң).

Сарымсақ. Баданың бөлшектерімен көбейеді.
Қасқыржем. Ж емісі — жидек. Түйіні үш үялы, өрбір 

үяда екі түңым бүрі бар. Түқымдары көдімгі, қара, дөңге-
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лек; үш қырлы, кеиде бір жағынан жаншылған, ңатпар- 
ланған.

Қызанақ түңымдары. Көдімгі. Орташа көлемді (1 г-да 
150-350 дана) жазьщ, дөңгелек, негізіне ңарай шамалы 
созылған. Ж оғарғы жағы түкті, түсі сүр. Бүркемелері 
бір түқымдың ңабыңшадан түрады.

Баклаж ан түңымдары. Кәдімгі. Орта көлемді (1 г-да 
150-350 дана) жазың жасымың төрізді немесе дүрыс емес 
табақша төрізді, негізінің маңында тереңделген ойын- 
дысы бар. Майда. Ашық қызыл-сары. Басңа белгілері 
қызанақтың түңымдары секілді келеді.

Бүрыш түқымдары. Кәдімгі. Орташа көлемді (1 г-да 
150-350 дана), жалпаң дөңгелек, мүртшасы бар, тегіс, 
ақшыл-сары (ашың крем түсті). Басңа белгілері қыза- 
нақ түқымдарына үңсас келеді.

Қияр түқымдары. Көдімгі. Ірі (1 г-да 10-60 дана), піші- 
ні жазық, сопақша. Негізі үшкір, тегіс. Түсі акшьіл-сары. 
Үрығы күшті дамыған, ңос жарнаңты. Бүркемесі бір қа- 
бықшадан түрады. Кейде оттық, периспермдік қалдығы
мөлдір қабықша түрінде кездеседі.

Қауынның түқымдары. Көдімгі. Ірі (1 г-да 10 дана). 
Қияр түқымдарына ңарағанда ірі, негізгісінде сопақша, 
ңиярға қарағанда сарысы көп. Басқа белгілері ңиярдың
түқымдары секілді.

Қарбыз түқымдары. Кәдімгі, өте ірі (1 г-да 1-10 дана),
түқы мдары ны ң піш іні ж азы ң , негізіне қарай  үлкен 
көлемді келеді, үшы өткір емес, кіш і. Сыртңы түрі тегіс, 
ж ы лты р. Бояуы  ңара, ңара-қоңыр. Қалған белгілері 
қиярдың түқымдарына үңсас келеді.

Асқабақтың түқымдары. Көдімгі. Өте ірі (1 г-да 2-10 
дана). Ж алпаң, сопаңша келген, негізіне қарай шамалы 
үшкірленген. Тегіс. Түсі аңшыл-сары немесе ақ. Түңым- 
дардын көпшілігінің шет жаңтары тоғыншамен қаптал- 
ған секілді. Балған белгілері қиярдың түкымдарына үқ- 
сас келеді. Көдінің түқымдары үсақ, тым созылыңқы
жөне шеттері өткір емес.

Асбүршақ түқымдары. Көдімгі. Өте ірі (1 г-да 1-10 да
на). Шар төрізді, тегіс жөне ңатпарлы, ақшыл-сары жөне
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басңа реңді. Тольщ қос жарнаңты. Түқымның бүркемесі 
бір түқы м ш алы қ ңабы ңш адан түрады . Өнуі кезінде 
түңым жарнақтары топырақтың бетіне шықпайды.

Бүршақбастар түңымдары. Кәдімгі. Өте ірі (1 г-да 1-2 
дана). П ішіні бүйрек тәрізді. Сырты тегіс, көбінесе қара 
ңоңыр, көкш іл. Басңа белгілері асбүршақ түқымдары 
секілді. Өну кезінде түңым ж арнаңтары  топы рақты ң 
бетіне шығып кетпейді.

Үрмебүршаң түқымдары. Көдімгі. Өте ірі (1 г-да 1-5 
дана). П іш іні көбінесе бүйрек тәрізд і, ты ғы зданған. 
Сыртңы түрі тегіс, реңі және түсі теңбіл. Түңымның өнуі 
кезінде үрмебүрш ақтың көптеген сорттарында түқым

Ш Л

жарнаңтары түқымда ңалады. Басңа белгілері асбүршаң- 
тың түңымдарына үқсас келеді.

Ақ сүттіген түқымдары. Ботаникалың үрыңтары -  тү- 
ңымшалар. Өте үсаң (1 г 1000-2000 дана). П іш іні өте со- 
зы лы ңң ы , түқы м дары  негізіне ңарай  үш кірленген . 
Көлденең қиындысында піш іні дөңгелек төрізді. Сыр
ты жиі қарықтармен қапталған. Түсі ңара болады. Үры- 
ғының қатты дамыған екі түңым жарнағы бар. Бүрке- 
месі қабыңты, үрыңңабы түңыммен бірге өспеген.

Саумалдыңтың түқымдары. Ботаникалық үрықтары — 
жаңғақтар. Ірі (1 г-да60-110 дана). Пішіні дөңгелек, кей
де ңырлы немесе тікенекті, сырты тегіс (кейде тікенекті). 
Түсі сүр. Бір түңымы жаңғақта еркін орналасқан. Үры- 
ғының екі түңым жарнағы бар. Майысңан саңина төрізді 
түрде перисперм де болады. Бүркемесі қатты  ағаш ты  
жемісқабынан түрады.

Раугаш түқымдары. Ботаникалың үрығы -  үшқыр- 
лы қанатты дәндер. Ірі (1 г 60-110 дана). Сырты тегіс, 
түзу, үш қанатш асы бар. Түсі ңызғылт-ңоңыр, үрығы 
қосжарнақты. Қордағы ңоректік заттары жаңсы дамы- 
ған эндоспермде орналасңан. Түқымның бүркемесі тү- 
қыммен біріккен үрыңқаптан түрады.

Қымыздықтың түқымдары. Ботаникалы қ үрығы -  
үш қырлы түқымш алар. Үсаң (1 г-да 1000 данаға дейін). 
Түсі қара-ңоңыр. Сырты тегіс, жылтыр. Бүркемесі же- 
містік жөне үрықтық қабықшадан түрады. Ңалған бел- 
гілері рауғаштың белгілеріне үқсас келеді.

106



Төменде түқымды себудің шамамен нормалары кел- 
тірілген. Агроном себу нормасын жергілікті жағдайлар- 
ға сәйкес топтайды.

К.П. Ланге түңымның үзындығы бойынша оларды 
төрт топқа бөледі:

1) ірі — 8 мм-ден жоғары;
2) орташа -  5-8 мм;
3) үсаң -  2-5 мм;
4) өте үсаң -  2 мм.
Көкөніс даңылдары түқымдарының көлемінің бейне- 

сі: ж азық (алңалар түқымдасы, асқабаңтық), жартылай 
дөңгелек (пияз, ңасқыржем), кедір-бүдыр (ңызылша), 
шар төрізді (асбүршаң, ңант жүгерісі, тарна, шомыр), 
домалақ-ңырлы (ш алған, ш алңан, асбүршаң, саумал- 
дың), жазың-дөңесті (сәбіз, аңжелкен, балдыркөк), жа- 
зьщ-жалниған (ботташық, аскөк), толңынды (бүршаң- 
бастар, үрмебүршаң), үшңырлы (қымыздың), үшңырлы-
жазың (ақ сүттіген).

Көкөніс дақылдары түңымдарының піш іні: үшбү- 
ры ш ты -бүйрек тәр ізд і (ңы занаң), дөңгелек-қы рлы  
(бүрыш), бүйрек төрізді тереңдетілген дөнгелек (бакла
жан), дөңгелек (қант асбүршағы), дөңгелек-жүмыр (бот- 
ташың, ақжелкен, аскөк, шомыр, орамжапырақ, шал- 
ған, шалңан), жүмыр-дөңгелек (асқабақ, үрмебүршаң), 
жүмырлау-жүмыртқа төрізді (сөбіз, балдыркөк), созыл- 
ған-эллипстік  (қияр), дөңгелек-эллипстік (ңарбыз), 
эллипстік-сүйірленген (қауын), созылыңқы (ақ сүтті- 
ген), ңырлы (пияз, ңызылша, майлы асбүршаң, қымыз- 
дың, рауғаш, саумалдак;).

Көкөніс дақы лдары  түқы мдары ны ң сыртңы түрі: 
түктенген (ңызанаң), үялы (бүрыш, баклажан, шалңан, 
орамж апйрақ, шалған, шомыр), ңатпарлы (ңарбыз, май
лы асбүршаң, раугаш), майысңан (пияз, қызылша, ңас- 
қыржем), ңабырғалы (ақ сүттіген, сөбіз, ақжелкен, бот- 
таш ық, аскөк, балдыркөк), біртегіс емес (саумалдық), 
тегіс (ңияр, ңауын, қарбыз, бүршақбастар, асқабақ, қант 
асбүршағы) тегіс жылтыр (үрмебүршаң, қымыздық).

Тццымдардың реңі: сүр (қызанақ, ңызылша, саумал- 
дың, сөбіз, ақж елкен , аскөк, ақ сүттіген), қы зғылт-
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қоңыр (орамжапырақ, шомыр), қоңыр (аң сүттіген, рау- 
ғаш , ботташық, ңымыздың, аскөк, балдыркөк, бакла
жан), көмірлі-қара (пияз, қасқыржем), ақ (ңауын, асңа- 
бақ, қияр), крем түсі (ңауын), сүр-сары (ш алқан, шал- 
ған). Әр түрлі түсті, сонымен ңатар ақтан ңараға дейін, 
ала (ңарбыз, үрмебүршаң, асбүршақ, бүршаңбастар).

Көкөніс даңылдарының түңымдары: мүрын түрінде 
ерекш е бейнелі болады (бүрыш , ңарбы з, аңж елкен , 
қауы н, асңабаң), бүрш ік төрізді тереңденген (бакла
жан), тоғынша (ңарбыз, ңауын, асңабақ), тікеше (сәбіз), 
жарыңша (қарбыз), кіндік (үрмебүршаң, бүршаңбастар), 
үш па жеміс немесе ж иектелінген  (ботташ ың, аскөк) 
ңанатшалар (рауғаш), төбесінде ілмекті (аңжелкен, бал- 
дыркөк), ңылшыңтар (ңызанақ).

Түқымдардың иісі бойынша айырмаш ылығы -  аң- 
желкеннің, аскөктің, бүрыштың, сөбіздің, балдыркөктің 
түқымдарының өзіндік иістері болады.

Түңымдардың сорттың сапаларын олардың сорт таза- 
лығының дөрежесімен анықтайды (эллипстік, бірінші 
жөне екінш і категориялары), себулік -  өнгіш тігі, өсу 
қуаты, ылғалдылығы, тазалығы, шаруашылың жарам- 
ды лы ғы  (1 ж өне 2 -класс). К өкөніс д ақы лд ары н ы ң  
көпш ілігі үш ін түқымдардың бірінш і класы  дақы лға 
байланысты өнгіштігі 85-95% (әр түрлі орамжапырақ, 
пияз ж әне ңы зы лш а үш ін 80% -дан томен емес, бал- 
ды ркөк түңымдасының тамыр ж ем істілері, сонымен 
қатар бүрыш нен саумалдық үшін 70%-дан төмен бол- 
мау керек), тазалығы 95-99% -дан төмен болмау керек. 
Қияр, қызанақ, шомыр, қауын, көді, кольраби орамжа- 
нырағы, екпе шытыр, пияз, бүрыш, аң сүттіген түқым- 
дарының ы лғалдылығы. Түқымдардың сапаларының 
негізгі көрсеткіштері (сорт тазалығы, өнгіштігі жөне өсу 
ңуаты) олардың шаруашылықңа жарамдылығын (класс) 
аныңтайды. Түқымдардың сорт сапалары олардың сорт 
тазалығымен (эллипстік, бірінш і жөне екінш і катего
риялары) анықталады (2-кесте).

Түқымдьщ  қасиеттері: түқы м ны ң өнгіш тігін , өсу 
ңуатына, ылғалдылығына, тазалы қтан басқа өсімдік-
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тердің түңымдарының ңоспалары жөне шаруашылықңа 
жарьмдылығына байланысты болып келеді.

Түқымдардың түқымдың ңасиеттері көбінесе олар- 
дың жасына жөне саңтау жағдайларына байланысты.
Ауаның 14-16 °С температурасы жөне ылғалдылық 75% - 
дан төменгі деңгейі түңымдардың өте жақсы саңталуын 
камтамасыз етеді.

15-кесте
Көкөніс дақылдары түқымд арьшың шаруашылық

сипаттамасы

100
дәннін
салма-
гы, г

1-класс түқымдары 1 2-класс туқымдары j Өнгіш-

Дақылдар өнгіштігі 
кем емес 

%

і ■ ■
тазалығы 
кем емес 

%

өнгіштігі 
I кем емес 

%

тазалығы 
кем емес 

%

ТІК
сақтау

мерзімі,
жыл

1 2 3 4 5 6 7
Қарбыз 60-140 95 99 Е 80 96 4-5
Берікгүл 45-55 75 99 ! 65 95 4-5
Баклажан 3,5-5 85 98 60 95 1 3-5
Қауын 1 30-35 95 99 80 97 1 4-8
Екне жуа 2,8-5 80 99 50 I 95 1 з
Каді 140-200 95 99 ! 80 I 96 I 4-8
Княр 16-35 90 99 70 j 96 6-8
Орамжап ырак:
Ақ қауданды
Бруссель
Савойлык 3,1-5 90 98 60 95 4-5
Түрлі түсті 
орамжапырақ, 2,5-3,8 80 ' 98 50 95 4-5
Кольраби 2-3,3 I 90 98 70 95 4-5
Паттисон 140-350 ! 95 1 99 80 96 5
Бүрыш 4,5-8 80 98 60 95 3

1 2 3 1 4 5 6 17
Рауғаш 7-11 85 96 50 92 2-3
Ак сүттіген 0 ,8 1 ,3 80 95 I 65 90 3-4
Кызылша 10-22 80 1 97 ! 60 94 4-5
Балдыркек 0,4-0,8 75 98 1 60 94 4-5
Қызанак 2,8-5 85 98 j 65 96 4-5
Асқабак 140-350 95 99 80 1 96 6-8
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Зерт ханалы қ сарапт амалық жцмыстарды  
орьіндауга арналган эдістемелік нцсқаулар

1-тапсырма. Көкөніс есімдіктерініц түқымдарымен
танысу.

Үсақ түқымдар барлық кездерде қүнды бола бермейді. 
Ш алғанны қ түқы м дары ны ң ңабығы үлкен  болмауы 
мүмкін, іш кі көлемін толыңтырмайтын кіш ірек үрығы
болады.

Түқымның ірілігін  аныңтау үш ін тазалығын анық- 
тау сияқты өлшем алады да өр түрлі диаметрлі дөңгелек 
үяш ы қтары  бар елеулі топтамасынан өткізеді, содан 
кейін өрбір фракцияны өлшейді.

Түқымның диаметрі мен үзындығы келесі төсілмен 
аны қталады : түңымдарды ретімен 10 дана бойынш а 
қояды жөне жалпы үзындығы мен енін өлшейді. Содан 
кейін алынған шаманы 10-ға бөледі.

1000 дөннің салмағын анықтау үш ін оларды жалпы 
саннан санап алып, өлшейді. Аз алуға (100-200) болады 
және формула бойынша қайта есептейді:

W=V/Ax 1000;

мүнда, A -  дөн саны, дана; V -  олардың салмағы, г.; W -  
1000 дөннің салмағы, г.

Әдістемелік түсіндірмені пайдалана отырып, сурет- 
тер, кестелер жөне үлгілерді сыртңы белгілері бойынша 
аныңтау, көкөніс даңылдарының түңымдарын сипаттау 
қаж ет. Алынған мағлүматтар бойынша 16-кесте толты- 
рылуы керек. т

! М В | V

16-кесте
Көкөніс дақылдары түқымдарының морфологиялық

сипаттамасы
'

Дақыл-
дар

Үрықты
ботаника*

лык
анықтау

Себу
мелшері,

кг/га
Ревд

Сыртқы
сипатта

масы

Үзын-
дыгы,

мм

1000 1
дөннін 1 

салмағы, ]
г.

W

1 г-ғы I
ДӘН

саны
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2-тапсырма. Көкөніс дақылдары түңымдарының өр 
түрлі кластарының сипаттамаларымен танысу.

Зёртханалы қ әдіспен тұқымдардың түңымдьщ ңа- 
сиеттерін анықтау:

Түңымдардың түқымдың ңасиеттерін анықтау үшін 
және оларды себуге дайындау әдістерін меңгеру үшін 
өрбір студентке түңымы бар нөмірленген 2 пакет бері- 
леді (А және Б).

А пакетінің түқымдары қоспалармен бірге өлшенеді. 
Содан кейін алмалы-салмалы таңтай және ңалаңшаны 
колдана отырып, негізгі даңылдың түңымдарын шіріген 
ңоқыстардан, арамшөптердің түқымдарынан бөліп ала- 
ды жөне формула бойынша түңымның тазалығын есеп- 
теп шығарады: а-б/ах100.

Мүнда а — түқымның жалпы салмағы, г.; б -  қоңыс 
салмағы, г.

Түқымның өсу ңуаттылығы мен өнгіштігін зертхана- 
лы қ жағдайда аныңтау үш ін 100-200 дөнді алады да, 
оларды арнайы кюветтерге, Петри аяқш асына немесе 
табақшаларға салып, көгеруі үшін термостаттың ішіне
қоя ды .

Өсу қуаты жөне өнгіштігін аныңтауға арналған шарт- 
тары өдістемелік түсіндірмедегі 3-кестеде келтірілген.

Түқымдардың маңына жай ңарындашпен жүмысшы 
топтың нөмірі белгіленген этикетканы ңояды.

Тамыршасы түңымның үзындығына жететін болса, 
түңымды өскен деп айтуға болады.

Тцқымдардың тцқымдьщ қасиеттерін әйнекті 
гцл-жай (оранжерея) эдісімен анықт ау

Егістік жағдайында түқымдар топырақта біркелкі 
араласпайды, олардың бір бөлігі өнбейді жөне өледі. Ңо- 
рытындысында егістік жағдайында түқымның өнгіш- 
тігі зертханалық жағдайымен салыстырғанда томен бо
лып келеді. Сондықтан, зертханалық бақылаудан басқа 
түңымдардың сапасын оларды топырақта өсіру, яғни 
егістік жағдайға жаңын жолмен анықтайды. Түқымдар-
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ды топырақта өсіру өдісі өнгіш тіктің өинекті гүл-жаи 
өдісі деп аталады. щ 1

Осы төжірибеге арналған топырақ ылғалды болуы ка
жет, оны көкөністік орындарда дайындайды да үяш ық- 
тарының диаметрі 5 мм болатын елеуіш арқылы елейді. 
Осы топырақпен бау-баңшалың қүмыраларды толтыра- 
ды. Ыдыстардың биіктігі мен диаметрі 10 см төңірегінде 
болуы керек . Топы раң ңабаты ны ң себуге арналған  
тереңдігі үсақ түңымдарда -  5-6 см, ірі -  8-10 см болады. 
Топырақтың бетін тегістейді жөне себеді: үсаң -  100 тү- 
ңым, орташа (қияр, қауын, қызылша) — 30 жөне ірі -  10. 
Түңымдардың өрбір түрі үшін 2 ыдыс алады.

Балдыркөкті, салатты -  1-1,5 см, қызанаң, орамжа- 
пыраңты — 1,5-2 см, пиязды -  2,5-3 см, ңияр мен ңызыл- 
шаны -  3-4 см, кәді, қарбыз, қауынды -  4-5 см, асңабаң, 
ңарбызды (ірі түңымды) -  6-7 см тереңдікке егеді.

Ыдыстағы топырақты суландырады және оған студенттің 
тегі мен тобы көрсетілген этикетканы салып ңояды.

Екінш і пакет (В) әйнекті гүл-ж ай ж ағдайы ндағы , 
яғни  топы рақта бөлмелік температурада түңы мны ң 
өнгіштігі мен өсу ңуатын анықтау үшін арналған. Бар- 
лы к тәжірибелер «а» және *б» екі варианты бойынша 
ж үргізіледі. Түңымдарды сорттамай, ір іл ігі бойынша 
таңдап алады. Әрбір вариантта үсақ түқымды өсімдік- 
тердің 100 дәні, орташа түңымдық 30 жөне ірі түңым- 
дық 10 дөн бойынша болады.

Әйнекті гүл-жай бақылауы үшін жөне тәжірибелерді
белгілеуде түқымдарды 20-30 С температурада топыраң- 
пен толтырылған ңүмыраларда өсіреді. Әрбір студент бір 
төжірибеден орындайды.

Тығыздығы бойынша ауыр жөне жеңіл түқымдарды 
белгілеу , суда батып кететін  пиязды ң түқы м дары н 
аньщтау үш ін оларды суға салып ңояды. Ж еңіл жөне 
25% түңымдарды бөліп алу үшін суға аздап ас түзының 
ерітінді қоспасын батып жатңан түқымдармен біркелкі 
араластыра отырып қосады.

Осы тапсырманың барлық алынған мағлүматтарын 
кестеге жазып отырады.
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17-кесте
Түқы мды қ дән н ің  сапасы

Дак&:лдар Түқымның
тазалығы,% Өсу қуаты, % Өнгіштігі, %

Ш аруашылық
жарамдылығы,

%
1 2 з 4 5

Қүрал-жабдыңтар:

1. Қоспалармен бірге өр түрлі көкөніс даңылдары тү- 
қымдарының пакеттері.

2. Реттеу температурасы  бар термостаттар, өсім- 
діктер, Петри аяқшасы, фильтрлік қағаз, қүм, тазартыл- 
ған су.

3. Қ алақш алар, алмалы-салмалы таңтайлар, топы- 
рағы бар ыдыстар, үяшықтардың диаметрі 5 мм болатын 
елеуіш.

4. Техникалың жөне аналитикалың таразылар.

Бақылау сүрақтары:

1. Зертханалың жағдайда түқымның өнгіштігін ңа-
лай анықтайды?

2. Қызанақ түқымынық себу тереңдігі ңандай?
3. Түқымның шаруашылықңа жарамдылығына қан-

дай көрсеткіштер өсер етеді?

5.2. Түқымдарды себуге дейін даярлау

Сабақтың мақсаты: Қорғаулы жерлерде түқымдарды 
себуге дейінгі даярлау төсілдерімен танысу.

Әдістемелік нцсқау және тцсініктеме

Түқымдарды себуге дайындау түңымдық дөннің фи- 
зикалы қ қасиеттерін (салмағын, сы зы ңты қ өлшемін 
жөне т.б.) арттырады, егістік өнімділік пен өсу ңуатты- 
лығын көтеруге мүмкіндік береді, түқымдық дөндерде
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аурулар мен зиянкестердің таралуына бөгет жасайды, 
өскіндердің өте жаңсы қоректенуіне жағдайлар жасай
ды, ңолайсыз орта өсеріне түраңтылығын арттырады, 
түсімнің көбеюіне жөне ерте пісіп жетілуіне өсер етеді. 
1 м2 жерге себілген түңымның шамасы өңдеу үшін көп 
еңбек шығымын ңажет етпейді, бірақ жоғары экономи- 
калы қ тиімділікті береді.

Көшеттерді өсіру кезінде түқымдарды себуге дейінгі 
дайындығының өр түрлі төсілдерін ңолданады.

Тұқы мдарды  сорттау. Сызықтық өлшемі бойынша 
(үзындығы, ені, ңалыңцығы) ж іктеу кезінде електермен 
аз өнетін немесе өсу ңабілеті жоқ түқымдарды алып тас- 
тайды.

Фракцияда жіктеу өр түрлі түңымдың қасиеттері бар 
түқымдарды жеке себуді жөне өсудің дүрыс болуын жүр- 
гізуге мүмкіндік береді. Бүл жағдайда себу мөлшерін 
өзгертуді талап етеді. Түңымды іріктеу кезінде ірі түқым- 
дардың толың салмақты, орындалған жөне жақсы пісіп 
жетілуі (олар пісуге үлгере алмайды) барлық кезде бірдей 
болмайтынын ескереді.

Қүнды түқымдарды іріктеп алу тығыздығы бойынша 
іріктеу кезінде жүргізіледі.

Суда орамжапырақтың, пияздың, ңиярдың жөне кей- 
бір басңа даңылдарының түқымдарын тығыздығы бо
йынша бөледі. Бүл үш ін суы бар ыдысқа (аузы кең неме
се аузы жоқ болғаны жаңсы) түңымдарды салады және 
ауаның көпірш іктерін болдырмау үш ін мүңият аралас- 
тырады. 2-5 минуттан кейін жүзіп жүрген түңымдарды 
алып тастайды. Қалған түқымдарды судан шығарып ала- 
ды, кептіреді жөне себу үшін пайдаланады. Оларды 40 °С- 
тан ж оғары  емес температурада араласты ры п немесе 
желдеткіш ті пайдалана отырып кептіреді. Центрифуга- 
да кептіру тиімді болып келеді.

Қызанаңтың, орамжапыраңтың жөне кейбір басңа да- 
ңылдардың тығыздығы бойынша бөлу үш ін түқымдар- 
ды таза сумен ңайта шайңайды жөне күннің көзінде емес 
(өдетте, бүны дөрілеу алдында жүргізеді) көлеңке жер- 
де кептіргенде кали й л ік  селитраның немесе ас түзы- 
ның 3-5% -дық ерітіндісін ңолданады.
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Түқымдарды дөрілеу немесе залалсыздандыру. Бүл 
олардағы ауру қоздырғыштарын жоюға, сондай-ақ жас 
өскіндерді топыраңта болатын ңоздырғыштардан ңор- 
ғауға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда түңымдар- 
ды залалсыздандыру жас өсімдіктің өсіп-жетілуін және 
түңымдардың өсу кезеңінде болатын физиологиялық 
процестерді реттейді.

Термиялық залалсыздандыру кеңінен ңолданылады. 
Осындай алдын алу өдісінің бірі -  түқымдарды ыстьщ су
да қысңа мерзімді ңыздыру.

Бактериялың және саңырауқүлақтың ауруларға ңарсы 
орамжапырақтың түңымдарын 20 минут 50 С ңыздырыл- 
ған суда үстайды, бактериоздың жүйке-тамыр ауруына 
қарсы өңдеу уаңыты 30 минутңа дейін артады.

Қыздырудан кейін оларды салқын суға салып, суы- 
тады.

Қиярдың және басқа асңабақтың түқымдастары тү- 
қымдарының вирустық аурулары мен түқымдардың сыр- 
тындағы ауруларды жою үшін 40-60 С температурадағы 
кептіру шкафында 4-5 сағат аралығында ңыздырады, 
оларды 8-10 см қабатта орналастырады да, келе-келе осы 
температураға дейін жеткізеді жөне ауық-ауық аралас- 
тырады. Сонымен ңатар, оны үнемі араластырумен (түңым
қабаты 2-4 см, қыздыру үзақтығы 2-5 төулік) түңымды 
күннің көзінде қыздыру тиімді келеді, мүнда тек оларды 
залалсыздандыру ғана емес, сондай-аң өнуді, өсу қуатын 
жөне түсімділікті арттыру жүргізіледі.

Түқымдарды дөрілеу үшін ТМТД препаратын, марга- 
нецқышңылды калий пайдаланады. Марганецқышқыл- 
ды калий жөне формалинді қолдану кезінде түңымдар- 
ды залалсыздандырудан кейін ағынды суға мүқият жуа- 
ды. Осыдан кейін түңымдарды жүңа қабатпен шашады 
жөне араластырып, кептіреді.

Тцңымдарды суландыру, жібіту және өндіру
(  көктеу )

Көптеген көкөніс даңылдарынық түңымдарын себер- 
ден бүрын егістік жағдайларда олардың өнуін жылдам-
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дату үшін суландыру ңажет. 60% ТСС (ПВ) ылғалдылың- 
тағы топыраңқа себу кезінде, барлық көкөніс дақылда- 
рының түқымдарын мүмкін болса суландырады.

Түқымдард ы 20 °С температу радағы суда жібітеді. Бүл 
үш ін ңапңа немесе тығыз ңабатталған дәкені суы бар 
ыдысңа түңымды су жабатындай етіп салады. Ағаштан 
жасалған астауларға немесе күбілерге жібітер алдында 
оларды 10-15 см болатын қабатпен көміп тастайды және 
бірінші кезде су мөлшерінің жартысын ңүяды. 1-2 сағат- 
тан кейін суды өзіне толығымен сіңіргенше түқымдарды 
араластырып отырады. Содан соң түңымы бар ыдысңа тағы 
да осы мөлшерде су қүяды. Түқымдарды брезентке ша- 
шын ңойып суландырады, 2-3 рет сумен суғарады, тап- 
тайды жөне брезентпен жауып тастайды.

Түқымдарды өндіру кезінде ж үңа қабатпен ж айып 
ңояды. 5% -ға жеткен кезде оларды себеді.

Ж ылуды үнататын дақылдар үш ін агротехникальщ 
төсіл — түқымдарды ш ынықтыру тәсілімен әзірленеді. 
Бөрткен түқымдар 2-3 төулік бойы төменгі температу- 
раның есеріне (-1 -2 ’С-қа дейін) душар болады.

Мүндай түқымдарды бірнеше күн бүрын сеуіп тастау 
керек, яғни олар +8 °С (ңызанақ), +10 °С (ңияр), кейбі- 
реулерінің орнына 13-14 С темнературада өне бастаған 
кезде. Мүндай ж ағдайда ңияр аналы қ гүл ш ығарады 
жөне онімін ңалыптастырады.

Сонымен қатар, түқымдарды 18-ден 25 °С-қа дейінгі 
темнературада 20-30 сағат, 1-2 °С минусңа дейін 2-3 тәулік 
бойы шыньщтырады. Осындай өдіснен оңдеуден алын- 
ған ңиярдың түқымдары 3-5 күн бүрын түйін тастайды.

Қиярдың аналың гүлін қалыптастыруды тездету үтттін 
түңымдарды себу алдында 3 сағат шамасында кептіргіпгге 
кептіреді, ңыздыруды бөлме температурасынан бастай- 
ды, содан соң оны келе-келе жоғарылатады (1-2 сағат 
бойы). Түқымдарды қыздыру кезінде араластырып оты- 
ру қажет. Қыздыру температурасы 50-60 °С-тан жоғары 
бо л мау ы қаж ет.

Қолайсыз жағдайларда саңталған түқымдардың өн- 
гіштігін арттыру үшін бір күн бойы аш ық ауада күн сәу-
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лесімен қыздыруды жүргізеді, біраң оны жүйелі түрде 
араластырып отыру ңажет.

Түкымдарды барлың кезде оттегімен қанығатын суда 
жібіту өндірістік қолдану үшін өте тиімді болып санала- 
ды. Осы өдісті барботирлеу (ТСХА технологиясы бойын
ша) деп атайды.

Түңымдар, өсіресе тығыз өнген көкөніс дақылдары 
егістік жағдайларда топыраңтың тиімді ылғалдылығы 
кезінде ңүрғаңңа қарағанда 3-8 күн жөне оттексіз жі- 
бітілгендер 2-3 күн бүрын өніп шығады.

Түңымдарды қабықтау. Бүл үсаң түңымды даңылдар- 
дың нақты себуін ңамтамасыз етеді, егістік өнгіштікті 
арттырады, түңымдар мен өнімдердің аурулар мен зиян- 
кестерден зақымдануын ескертеді.

Қабыңтаудың маңызы -  түңымның сыртына жасан
ды қабыңш аны ңалыптастыру болып табылады. Осы 
үтттітт ңолайлы материал (толтырғыш) -  жер және ңара- 
шірік. Түңымдарды өңдеуді бастамас бүрын толтырғыш- 
ты дайындап алады. Оны ңүрғатады, үсақтайды жөне үя- 
шыңтарының диаметрі 0,1 мм болатын елеуіштен елейді. 
Ж елімдегіш  заты ретінде 1:10 ңатынаста суда аралас- 
қан сүзілген андыз, 0,05% -ды полиакриламид, крахмал- 
ды клейстер жөне т.б. қолданылады. Қабықтау алдында 
іріктелген түңымдарды бір-бірінен еркін ажыратылуы 
жөне ажыратылмауы үшін желімдегіш затпен суланды- 
ру керек.

Қабьщтауды арнайы ңондырғыларда -  ңабықтағыш-
тарда жүргізеді.

Түңымдарды себуге даярлаудың аталған төсілдерінен
басқа ңазіргі кезде микроэлементтердің, электр тогы- 
ның, ультрадыбыстардың, электр жарығының өсері ке-
ңінен пайдаланылады.

Тапсырма:

Түқымдардың себуге дейінгі даярлығы бойынша тө- 
жірибелер жүргізу. Тәжірибелер зертханалың жағдай- 
да 18-кесте бойынша жүргізіледі.
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18-кесте
Тұқымдардың себуге дейінгі даярлығы

Төжірибе
И

Оқытудың әдістік 
нысаны

----------------------------------- — -------- ------— —}
Ж үмыстың өдістемесі

1 Түқымның ірілігі
Түқымдық зертханаларда қолданылатын 
түқымдарды ең ірі (а) жөне ең үсақ (б), 
қолмен пайдаланылатыы немесе елеуіш- 
тер бойынша бөлу

2 Өну температурасы Түқымдарды 18-25° С (а) жене 10-17°С (б) 
температурада термостаттарда өсіру

3 Түқымдардың
тығыздығы

Б  пакетінде қалган түқымдарды суы бар 
стақанға себу керек, жеңіл (жүзетін -  а) 
және ауыр (бататын -  б) түрлеріне бөледі. 
Егер барлық түқымдар батып кетсе, онда 
түқымдарды бірдей екіге бөлу үшін кон- 
центрацияны 1-3-5% жоғарылатуға ас 
түзын аздап қосып отырады

4 Түқымдарды дөрілеу

Түқымдардың бір бөлігін (а) дөрілейді, 
басқа бөлігін (б) 1 кг түқымға 2-3 гр бола- 
тындай есеппен 50% ТМТД үнтағымен 
уландырады. Түқымдарды фунгицидтеп 
бірге араластырады да, пробиркаға сала
ды

5
Түқымдарды суда 

қыздыру
Дөкелік қаптағы (а) түқымныц бір бөлі- 
гін 40-50 -температурадағы суда бір сағат 
шамасында қыздырады

6 Қүрғақ түқымдарды 
қыздыру

Түкымның бір бөлігін (а) 40-45 С темпе- 
ратурадағы суға салынған пробиркаға 
салып, 3 сагат бойы қыздырады

7 Түқымдарды жібіту
Түқымның бір бөлігін (а) жібітпейді, ал 
екіншісін (б) 72 сағат дөкелік қапта жібі- 
теді. Түңымдарды судан 12 сағатқа шыға- 
рады жене қайтадан салып қояды

8 Түқымдарды өндіру
Түқымның бір бөлігін (б) жібітуден соң 
алған жерде түқым 1-5% қалғанша өнді- 
реді. Жібітілген түқымның екінші бөлі- 
гін (а) өндірмей-ақ себеді

9
Түқымдарды
Ш Ы Н Ы Қ Т Ь ф У

Түқымның бір белігін (а) вдіспен көрсет- 
кіш бойынша шынықтырады, ал екінші 
бөлігін (б) тек жібітеді де әнуге дейін жет- 
кізеді

Төжірибелерді орындағаннан соң күн сайын қағаз бен 
топырақты суландырады, есептейді жөне өскен түқым- 
дарды алып тастап отырады. Студенттер өзара көмек не- 
гізінде төж ірибелердің  ж үруін  бақы лап отыру үш ін 
күнде зертханаға келіп түрады, бірақ олар алынған ңоры- 
тынды жүмыстарына жауапты болады. Осы кез аяқтал- 
маған зертханалық-сараптамалық жүмыстарды орын- 
дауға өте ңолайлы болып келеді.

Алынған қорытындыларды дөптерге ж азады  жөне 
оңытушыға көрсетіп отырады.
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1 Пакеттегі өр түрлі көкөніс дақылдарының түқым-
дары \ ! J

2. Елеуіш тер, термостаттар, су сыйымдылығы, ас
түзы.

3. ТМТД , гранозоан, дөкелік ңаптар, ңаңпақты бан- 
калар.

4. Электр плиталары, қүрғату шкафтары, Петри та- 
баңшасы, фильтрлік ңағаз, қүм жөне топырақ салынған
ыдыстар.

Бақылау сүраңтары:

1. Өсімдіктің суықңа төзімділігін жоғарылату үшін 
түқымдарды шынықтыруды ңандай өдістермен жүргізеді?

2. Түңымдарды не үшін дөрілейді?
3. Даңылдардың қандай түңымдарын қыздыруға бо

лады?

Қ үрал-ж абды қтар:
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6-Т А Р АУ

КӨКӨНІС Д А Қ Ы Л Д А РЫ Н Ы Ң  КӨШ ЕТТЕРІН
ӨСІРУ

6.1. Көкөніс дақылдарының көшеттеріне арналған
себу және қоректік аудан сызбалары

Сабақтың мақсаты: Студенттерді қоректік алаңша- 
ны анықтаумен, орналастырумен жөне 1 м2 ңорғаулы 
жерге түңымды себу мөлшерімен, өсімдіктің санымен 
таныстыру.

Әдістемелік нцсқау және тусініктеме

Қоректік алаңш а — бір өсімдікке ңаж етті көш еттік 
мекендердегі топыраңты ж ердің ауданы. Ол көбінесе 
өсімдіктің биологиялың және морфологиялық ңасиет- 
теріне, көшеттерді өсіру төсілдеріне, жоспарлаған кө- 
көніс даңылына қойы лған маңсаттарының түрлеріне 
байланысты болып келеді.

Көшеттерді өсіру кезінде негізінен өсімдіктерді ор- 
наластырудың 5 өдісін қолданады: қатарлы, суыртпақ- 
ты, шаршылы, шаршылы-үялы және кең ңатарлы.

Қатарлы: өсімдіктерді бірдей ңаш ы ңты ңқа бөліп, 
қатарлап орналастырады. Қатараралыңтарынын, ені да- 
ңылға байланысты 6-дан 10 см-ге дейін ауытңып отырады.

Суыртпацты: 2-5 ңатарларды (тармақтар) өз аралық- 
тарында (3 см-ден 10 см-ге дейін) жақындастырады, жа- 
қындастырылған ңатарлар суыртпаңтар қүрайды жөне 
суыртпаңтар арасына қатараралыңтар қалдырады.

Шаршылы: өсімдіктерді бір қатарға жөне бірдей ңа- 
шыңтыңта қатараралыңтарға орналастырады.
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Шаршылы-цялы: ңатарда және қатараралы қта үя- 
шьщтар аралыңтары бірдей ңашыңтыңта болуы керек. 
Үяларға 2-3 өсімдіктен орналастырады. Осы өдіспен ас- 
ңабаі< түңымдасының көшеттерін өсіреді.

Кең цатарлы: түқымдарды 80-100 см енді суыртпаңта 
жөне одан жоғары болған кезде шашыраңңыл ап себеді.

і 19-кесте
Ашың жерлер үшін көшеттерді өсірудегі мөлшерлер

Себу мөлшері, г Қоректік алаң 
немесе 

қүмыраларды 
орналастыру,

см

Өсіру
үзақтығы

күндер
ақыл Бужай

рамасына

Аң қауданды орамжапы 
рақ: ерте жөне гүлді

Орташа пісетш

Қызанақ

(Паттисон) табакша асқабақ

10x10

Қауданды ақ сүттіген

Пияз (шомырға көшеттер)

ге деиін

Тапсырма:

Көкөніс өсімдіктері түқымдарының себу мөлшерін ж е
не ңоректік ауданын аныңтау (6-кесте).

Өсімдіктің қоректік ауданын аныңтау үш ін форму-
л ал ар қолданылады:

1. Қатарлы, ш арш ылы, тік  бүрышты өдістер үшін:
П  = ЛхР, мүндағы П -  бір өсімдіктің қоректік ауданы (см2),
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JI -  қатараралықтардағы қаш ы қты қ (см), Р -  қатардағы 
өсімдіктер аралықтарындағы ңашықтың (см).

2. Шаршылы-үялы  өдіс үшін: П —ЛхР/Г, мүндағы Г -  
үядағы өсімдіктер саны.

3. Суыртпаңты өдіске П=Р*(л+е(г-1)/г, мүндағы П — 
бір өсімдіктің ңоректік ауданы (см2), Р -  тармақта қатар- 
аралықтардағы қаш ы қты қ (см), Л  -  суыртпақтар ара- 
сындағы ңаш ықтың (см), С -  суыртпақта тармақтар ара- 
лыңтарындағы қаш ы қты қ (см), г -  суыртпақтағы тар- 
мақтар (ңатар) саны.

Түңымдарды себу мөлшерін мына формула бойынша 
аныңтайды: ■ ~

НВ  = N  + К /Г  х А  х 100,

мүндағы НВ -  түқымдарды себу мөлшері (г /м г); К -  тү- 
ңымдарды саңтандыратын мөлшері (резерв) (дана); Г -  тү- 
қымдардың ш аруаш ылықтық (себулік) жарамдылығы 
(% ), А -  1 га-ғы түңымдар саны (дана).

1 м2 жерге егілетін өсімдіктер санын мына формула- 
мен анықтайды:

N  = 10000/п 1м2 =  10000 см1,

мүндағы п -  см2, жерге бір өсімдіктің қоректік алаңы, см.
Түңымдардың ш аруаш ылықтың жарамдылығын (Г) 

мынадай формула арңылы өрнектейді:

Г = О х С / 100,

мүндағы О — өйнекті ж ы лы ж ай жағдайында түқымдар- 
дың өнгіштігі (%); С — түқымдардың тазалығы (% ).

Даңылдарға арналған сақтандыратын мөлшерді (К)  
үсаң түңымдармен -  1N,  ірілерін - 0 ,5 N  белгілейді.

Мысал ретінде қатараралықтар ңашыңтығы 3 см, қа- 
тарда 5 см, өйнекті ж ы лы ж айлы қ өнгіш тігін 68% , тү- 
қым тазалығы 90% , 1 г-дағы түңымдар саны 280 дана бол- 
ғандағы бір тармақты себуде екпе жуаның түңымдарын 
себу мөлшерін анықтаймыз.
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Бір өсімдіктің ңоректік алаңын табамыз:

П  = 3 см х 5 см = 15 см2

1 м2 жердегі өсімдіктер саны: N  = 10000 см2:15 см2 => 
666,7 дана.

Саңтандыру мөлшері К  = 2 N = 2-666,7 дана == 1333 дана. 
Г(68х90):100 т 61%
Себу мөлшері НВ=666,7+ 1333/61x280x100= 11,72 г/м2.

Қ үра л-жаб д ық тар :

Өсімдіктерді орналастырудың сызбалары мен себудің 
өдістері бейнеленген плакат, көкөніс шаруашылығы бо
йынша анықтамалар, сызғыштар, калькуляторлар.

Бақылау сұрақтары:

1. Түңымдарды себу кезінде көшет отырғызатын жер- 
лерде саңтандыру мөлшері неліктен ескеріледі?

2. Қызанаңтың көшеттерін неліктен сызба бойынша
өсіреді?

3. Қияр көшеттерінің тиімді мерзімі.
4. Қандай дақылдың көшетіне үлкен ңоректік аумаң

қажет?

6.2. Көшеттерді өсірудің мезгілдері, реттеу әдістері

Сабақтьщ маңсаты: Қорғаулы жерлерде жоғары са- 
палы көшеттерді өсіру өдістерін меңгеру.

Әдістемелік нцсцау және тцсініктеме

Қорғаулы жерлерде көшеттерді өсіру жөне дайындау 
оны өсіру төртіптеріне байланысты болып келеді, ал егер 
осы төртіптер саңталмаған жағдайда көшеттердің сапа 
сының нашарлауына, нөтижесінде ашың жөне ңорғау-
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лы жерлерде өсімдіктің өнімділігіні ң төмендеуіне жөне
түсім шығынына өкеледі.

Төуліктерге, мезгілдерге жөне географиялы қ аймаң- 
тарға байланысты табиғи өзгерістердің салдарынан кө- 
шетханаларда жарыңты реттеу ңиынға соңтырады. Көп 
жағдайда көшет өсіретін жерлерде ж ары қтың дөрежесі 
томен келеді. Көбінесе тиімді жарың мезгілі пленкалы 
жылыжайларда болады. Өсімдіктің ж ары ққа ңатынасы 
осу мен даму кезеңіне байланысты.

Өскіндер пайда болғанға дейін өсімдіктер жарыңты 
қажет етпейді.

Өскіндердің пайда болуы қиын-қыстау кезеңі болып 
табылады, яғни көрінбейтін күн сөулесін тарату жас өсім- 
д іктердің  күю іне өкеліп  соқты рады . Өскіндер пайда 
болғаннан кейін 2-3 күн өткен соң өсімдіктерді электр- 
жарыңтандыру ңол даны лады.

Ж ары қты ң жетіспеуінен жас өскіндер солып, тіпті 
өлуі мүмкін. Өсімдік жапырақтарының найда болуы жа- 
рыңты ң ж етіспеуш ілігін  ж аңсы  қабылдайды, алайда 
өсуі кемиді. Т' /

Күннің жарығы қызыл, ңызғылт сары, сары, жасыл, 
көгілдір, көк жөне күлгін түсті жеті сөуледен ңүралады.

Ж ары қты ң спектрлі ңүрамы өсімдіктің дамуы мен 
өсуіне өсер етеді. Қызыл (720-620 нм) және қызғылт сары 
(620-595 нм) сөулелер фотосинтез үш ін қуаттың негізгі 
түрі болып саналады; олар гүлденуге өтуін баяулатады; 
көк жөне күлгін сәулелер (490-380 нм) фотосинтезге қа- 
тысады, нәруы зды ң, морфогенездің жөне өсім діктің  
гүлдене бастауының ңалыптасуын үдетеді.

Үзын ультракүлгін сәулелер (315-380 нм) өсімдік са- 
баңтарының солуын болдырмайды, кейбір витаминдердің 
ңүрамын арттырады, ал орташа ультракүлгін сөулелер 
(280-315 нм) өсімдіктің суыңңа төзімділігін арттьфады, 
сары (595-566 нм) жөне жасыл (565-490 нм) сөулелердің 
физиологиялың белсенділігі ж еткіліксіз келеді.

Физиологиялың белсенді радиация (ФБР) -  толқын- 
дарының үзындығы 280-770 нм болатын оптикалық соу
ле шығару орны, бүл өсімдіктің фотосинтезін ңамтама- 
сыз етеді. . ВнН I
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ФБР-да (300-800 нм) үзын ультракүлгін жөне қысқа 
инфрақызыл сөулелері бар. Олар өсімдіктің дамуы мен 
өсу дроцесінің: фотосинтездің, өсімдіктегі зат алмасуға, 
фоторинтездік реакцияның, ңозғалыстың жөне т.б. жү-
р у ін е  мүмкіндік жасайды.

Қызанаң, баклажан, бүрыш, ңияр жарықтандыруды 
көп, ал орамжапырақ, ақ сүттіген жөне т.б. жапырақты 
дақылдар жарықтандыруды аз талап етеді. Ж арықтан- 
дырудың қарқындылығы алқа түқымдастары үш ін -
8-10 мың, ал ңияр үшін — 5-6 мың люкстен кем болмауы
керек. Үзақкүндік өсімдіктерге арналған жарыңтанды- 
ру үзаңтығы 10-12 сағатқа дейін ңысқаруы егістіктегі 
көшеттердің дамуын жылдамдатады жөне өнімнің ерте
қалыптасуына мүмкіндік береді.

Ж арыңтың ыңпалы көшеттерді шынықтыру үшін аса
қаж ет. Ж ақсы жарыңтандыру барысында температура-
лык шыныңтыру тез жүреді. Бүған пленкалы орындар-
ға жаңсы өтетін, өсіресе ңүбылмалы пленкалар жабыл
ған ультракүлгін сөулелер себепші болады. Көшеттерді
отырғызудың алдында 7-10 күн ішінде өсімдікті жарың-
пен шынықтыру жүргізіледі, бүл үшін біртіндеп көшет-
ханалық рамаларды алады, әйнектерін жуады, пленка-
сын ауыстырады. Егер көшеттер жарыңтан шынықпа-
са, онда ашың жерлерге отырғызу кезінде күйгендігі
байқалады.

Ж ылу жағдайы жоғары сапалы көшеттерді өсірудің 
анықтауш ы факторы болып табылады. Ашың жерлер 
үшін өсірілген көшеттердің тиімді температурасы 2-5 С-
тан төмен бо л мау керек.

Профессор В. А. Брызгалов көшеттік мерзімінің үзаң-
тығы мен жылуды талап етуіне қарай көкөніс өсімдіктері
көшеттерін үш топңа бөледі:

1) төменгі температураны (тиімді 12+4 С) талап ететін 
өсімдіктерге аң ңауданды, қызыл қауданды, савой, брюс- 
сельдік, пекиндік, гүлді, жапырақты орамжапыраңтар, 
тарна жатады; көшеттік мерзімі 40-60 күн;

2) орташа температураны (16+4 С) қажет ететін өсім
діктер;
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3) А топшасы -  көш еттік мерзімі 25-35 күн, оларға 
қияр, қауын, қарбыз, асңабаң, паттисон, жүгері, үрмебүр- 
шаң; Б топшасы -  көш еттік мерзімі 45-60 күн, оларға 
қызанаң, баклажан, бүрыш, физалис даңылдары жатады. 

' % -

Өсімдіктің жылуға талабы мен көш еттік мерзімінің 
үзаңтығы ңопсытңыш орындардың типін таңдаудың не- 
гізгі жағдайы, көшеттерді отырғызу кезіндегі себу мер- 
зімін орныңтыру маңызды болып табылады.

Температура әр түрлі болған мерзімде көш еттерді 
өсірудің талаптары бірдей емес. Осыған сөйкес түқым- 
ды сепкеннен өскіндер і пайда болғанға дейін  ж өне 
көпіеттерді отырғызудан кейін екпе көшеттерді тезде- 
ту кезеңдерінде жоғарғы ж ы лу жағдайын үстау ңажет 
(20-кесте). Өскіндер пайда болғаннан кейін 4 күн бойы 
температураны төмендетеді.

20-кесте
Көшеттерді өсірудің жылу жағдайы

Дақыл
Өскіннің

пайда
болуы

Өскін пайда 
болғаннан кейінгі 

4-7 күнде
Қалған

күндерде
Көшеттерді
шьгаықтьфу

кезіндекүндіз түнде күндіз түнде
Орамжапырақ 18-22 10-12 6-8 14-18 8-10 күндіз 12-14, 

түнде 5-6
Қызанақ 20-25 12-14 8-12 18-22 8-12 біртіндеп 10-12
Бүрыш 22-26 Г  18-20 16-18 22-25 15-16 14-16

Баклажан 24-28 18-20 16-18 22-25 15-16 14-16
Қияр 27-30 15-18 15-18 20-26 15-18 17-19
Пияз 15-22 8-10 6-8 16-18 6-8 4-6

Өскіндердің пайда болу мерзімінде температураның 
төмендеуі жер астындағы өсуін тежейді, бірақ тамыр
лар төменгі температураны талап ететіндіктен тамыр 
жүйесінің дамуына кедергі жасайды. Сондықтан өскін- 
дердің пайда болу мерзімінде, температураның төмен- 
деуінен кейін жас өсімдіктің тамыр жүйесінің жерасты 
бөлігінде өсуінің арта түсуіне мүмкінш ілік туады.

Кейіннен температураны жоғарғы деңгейде үстайды, 
күндіз түңымның өсуі кезіндегі шамада, ал бүлтты күн- 
дерде жөне түнде төмендетеді.

Ауа температурасы орамжапыраң үіпін 25 °С жөне ал
кал ылар түқымдасы үшін 32 °С жоғары болуы көшеттердің
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дамуы мен өсуіне кері өсер етеді. Пленканың астында өсі- 
ру кезінде, түнде температураның төмендеуі байңалады. 
Бүл көшеттің сапасына айтарлықтай ықпал етеді.

Топыраңтың температурасы ауаның температурасы-
на сөйкес. Күндіз томен, ал түнде 2-4 °С-тан жоғары бол-
ранда өзгеріп отыруы тиіс.

Көшеттерді өсіру кезінде су режимінің маңызы зор -  
ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен топьіраң ыл-
ғалдылығы.

Даңылдардың көшеттерін өсіру үшін ауаның салыс
тырмалы ылғалдылығы 60-70% болуы ңажет. Қүрғақ 
ауада аурулар аз таралады, жапырақтардың беткі жағын- 
да жөне өсімдіктердің жас сабақтарында тығыз қорғаныс 
пленка -  кутикула дамиды, булану процесі тоңтайды.

Көшеттерді өсіруде суғару жүмысын аз жүргізу ке- 
рек, өйткені көп суғарса өсімдіктің өсуі жылдамдап, 
жапырақ пен сабақтың қүрылымы борпылдак келеді. 
Көшіріп отырғызу кезінде мүндай көшеттер көп ауыра- 
ды жөне үзақ уақыт ңалпына келмейді.

Өскіндер пайда болғанға дейін күнде кеш кі уаңытта 
(4-5 л /м 2) суғарып отыру қажет. Өскіндер пайда болған- 
нан соң 3-4 күн сайын ж еткілікті түрде суғарады. Суға- 
РУ жүмысын кешке қарай көшетханалар мен жылыжай- 
ларда ауа қүрғаң болуы үшін ертеңгі уақытта жүргізген
өте тиімді.

Көшеттерді көшіріп отырғызуға дейінгі 5-7 күн ішін- 
де өсімдікті шынықтырады жөне өсімдіктің солуының 
алғашңы белгілері пайда болғанша суғару жүмысын те- 
жейді, ылғалдылыңты 60-65% деңгейде үстап отырады.

Кошеттер үпгін топырақтың тиімді ылғалдылығы (% ДС) 
томендегі кестедегідей болуы керек.

21 -кесте
Топырақ ылға лдылығы

Көшеттер Орамжапырақ Қызанақ
Өіэбір суғарудан кейін 90 ± 5 80± 5 1
Әрбір сүғарудың алдында __________ 60 ± 5__________ 60 ± 5
Шығықтьгру кезінде 65± 5 60 ± 5 1

I Отыргызатын күні_______ 90 ±5 85 ± 5 1
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Көшеттерді өсіру мерзімінде топырақтың ңажетті ыл- 
ғалдылығын сақтау үшін 4-6 суғару жүмысын жүргізеді; 
орамжапырақ үш ін суғару мөлшері 6-8, қы занақ үшін
5-7 л /м 2. - -л-;'

Көбінесе көшетхананың солтүстік бөлігінің жерін су- 
ландырады. Көшетхананың солтүстік бөлігі оңтүстік бө-
лігіне қарағанда жаңсы қыздырылады (3-4 °С-қа). Сон- 
дықтан бүл жерлер тез қүрғаңтанад ы .

Ауаның ы лғалды лы ғы  желдету арңылы реттеледі. 
Ауаның және температураның төмендетілуінен басқа 
ауа ңозғалы сы  көш еттердің  тіндеріне м еханикалы ң 
беріктілік пен серпімділік береді.

Өсімдікті желдету дөрежесінің өсері өр түрлі болып 
келеді: орамжапыраңтың көптеген түрлеріне өте күш ті 
желдету қажет; сөл өлсіздеуі -  гүлді орамжапырақ мен 
кольрабиге, үрмебүрш ақңа ж әне қы зы лш аға; орташ а 
желдету -  саумалдыңңа, барлың асқабақ даңылдарына 
жөне бүрыш пен бөрікгүл үш ін ңажет.

Ж оғарғы сапалы көшеттерді өсірудің негізгі жағдайы 
оны ш ынықтыру болып табылады.

Ш ынықтыруды көшеттерді ашың жерлерге көшіріп 
отырғызудың алдында, 10-15 күннің ішінде желдетуді 
күшейтіп, жарықтандыру арңылы жүргізеді.

Ш ыныңтыру мерзімінде көшеттерді күндіз Тпасм-7 °С
және түнде Тп -14 °С температурада өсіру керек. Бірінш і 
кезде суғаруды тежейді, ал отырғызуға дейінгі бір апта- 
ның іш інде солудың бірінш і белгілері пайда болғанға 
дейін еуғаруды тоқтатады. Үстеп ңоректендірудің іші- 
нен азотты алып тастайды немесе оның мөлшерін қыс- 
қартады. Фосфорлы-калий ңоректендіруді күш ейтеді. 
Мүның барлығы жасушалың шырында ңанттың жина- 
луына және оның концентрациясының жоғарылауына 
өсер етеді. Қорытындысында өсімдіктер төменгі темпе- 
ратураға және ылғалдың жетіспеушілігіне төзімді болып 
келеді. Ы лғалдың төмендетілген ш ығынына негіздел- 
ген шыныңңан көшеттер жақсы жөне тез тамырланады.

Ш ыныңтыру мерзімінде температуралық жағдайды 
желдетумен реттейді. К өш етханаларда тек ңана сол-
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түстік жағынан ғана емес, оңтүстік жағынан да көшет- 
терді біркелкі күн сөулелерімен жарықтандыру үшін 
рамаларды ашады. Содан соң рамаларды күндізге, ал 
үсік (іолмайтын болса түнге алып ңояды. Стационарлы 
емес пленкалы жаппаларда алғашында пленканы бір 
ж ағы нан, содан соң екі ж ағынан көтереді, кейіннен
күндізге, содан соң түнге алып қояды.

Пленкалы жылыжайларда көшеттерді шынықтыру 
мерзімінде төменгі желкөздерін шеткі ңоршаудың бір 
жағынан, ал бір аптаның ішінде егістіктерде көшеттерді . 
көш іріп отырғызуға дейін екі жағынан ашып қояды; 
мүмкіндік болса шеткі қоршауды толығымен алып тас- 
тайды. Осы кезеңде пленкалы жылыжайларда 30% -дан
кем емес ңоршаулар ашылуы керек.

Көшеттердің сапасы ңоректену жағдайымен де ңам- 
тамасыз етіледі. Көшеттер ересек өсімдіктерге Караган
да қоректену элементтерінің мөлшерін көп есе қабыл- 
дайды. Көкөніс өсімдіктерінің көшеттерін өсіру үшін 
тыңайтқыштардың көптеген түрлері аса ңажет.

22-кесте
Тыдайтқыштың көшеттерге қажеттілігі (г/м3)

Күкірт
Қ Ы Ш Қ Ы Л Д Ы

калий
Аммиак
селитрасы

СуперфосфатДақыл

Орамжапырақ

іш, баклажан

Пияэ
ызылша

Өсу мерзімінде көкөністі өсімдіктерге 1-ден 3-ке де- 
йінгі үстеп қоректендіру жүргізіледі, тыңайтқыштар- 
дың күрамы көшеттердің жағдайы (9-кесте) мен жасы-
на байланысты реттеледі.

Өсімдіктің сыртңы түріне ңарап ңандай тыңайтқыш-
ты қажет ететінін анықтауға болады. Өсуі нашар, жа- 
пырақтары үсақ солғын-жасыл түсті болатын болса, азот- 
тың жетіспеуш ілігінің көрсеткіш і деп есептейді. Ж а- 
пыраңтың түсі ашық-жасыл болып, содан кейін ңоңыр
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реңге ауысса, калийдің  ж етіспеуш ілігін ің  белгісі, да- 
муы нашар болса, фосфордың жетіспеуш ілігі деп айтуға 
болады. . ‘

Ж аңа жетілген өсімдіктің тамыр жүйесі өте өлсіз келе- 
ді жөне ңиын еритін фосфорлы тыңайтңыш тар тамыры- 
мен нашар игеріледі. Сондыңтан фосформен үстеп қо- 
ректендіруді мүмкіндігінше ерте жасау керек.

Өсімдіктер жаңадан жетілу кезінде топыраңты ерітін- 
діде түздың аса жоғары концентрациясын қаж ет етпейді, 
сондыңтан бірінш і үстеп ңоректендіруде ерітінді кон- 
центрациясы 0,5% -дан жоғары болмау керек, яғни 10 
литр суға 50-70 г түз келетіндей болу керек, екінш і үстеп 
қоректендіруде концентрация 1 ,0 -1 ,5 % -дан аспауы  
қаж ет (23-кесте).

23-кесте
Көкөніс дақылдарының көшеттеріле арна лған түз

ерітіндісінің концентрациясы, %

Дақылдар Өскіндер үшін Ересек өсім діктер үшін I
Орамжапырақ 0,034 0,08
Қызанақ 0,05 1,125
Бүрыш, баклажан 0,08 0,183
Қияр 0,034 0,050
П ияз 0,025 0,050
Қызылша 0,100 0,25 1

Көкөністерге арналған тоныраң ңоснасында ж еткі- 
л ік т і мөлш ерде м инералды  түздар бар. Бүдан басқа 
ерітіндінің концентрациясын үлғайта отырып, көшет- 
терді 2-3 рет үстеп қоректендіреді. Мысалы, орамжапы- 
рақты бірінші рет өскіндер пайда болғаннан соң 2 апта- 
дан кейін немесе көш іріп отырғызудан соң 10 күннен 
кейін үстеп қоректендіреді. Азоттың концентрациясы -  4, 
фосфордікі -  4. Екінш і үстеп ңоректендіруді жартылай 
концентрация ретінде бірінші үстеп қоректенуден кейін 
7 күннен соң ж үргізеді. Үшінш і үстеп ңоректендіруді 
кош іріп отырғызуға дейін 7-12 күн ішінде ш ынықтыру 
мерзімінде өткізеді. Оған 0,8 г /л  фосфор жөне 12 г /л  ка
лий қосады. Әрбір үстеп қоректендіруден кейін өсімдік- 
ті 5 л /м 2 есебімен таза сумен суғарады.
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Ітап сы р м а. Көшеттерді өсіру жағдайының жоспа- 
рын күрастыру.

Әдістемелік түжырымдардың өдебиеттік мөліметте- 
рін ңолдана отырып студенттер төсілдерді белгілеудің, 
оларды өткізу мерзімдерінің жөне агротехникалық ба- 
ғалаудың көрсеткіштерімен бірге көшеттерді өсіру жағ- 
дайының жоспарларын ңүрастырады (24-кесте).

24-кесте
Көшеттерді өсіру жағдайының жоспары

Дақылдар Шаралар Өткізу мерзімдері Сапалық бағалау
Қыз&вақ Әлектржарық-

тандыру
3-5 жапырақты

кезеңде
Люминесцентті 

шамдар, 68 сағат

Қүрал-жабдықтар

Көкөніс даңылдары көшеттерін өсіру жағдайы көрсе- 
тілген өдебиеттер, тыңайтңыш түрлері, ыдыстар, тара- 
зы, өлшеуіштер.

Бақылау сүрақтары:

1. Жарыңтандыруды көп қажет ететін көкөніс дақылы.
2. Топыраңтарды аз талап ететін дақылдар.
3. Көшеттерді шыкықтырудағы жарыңтың ықпалы.
4. Көкөніс өсімдіктері көш еттерін, көш еттік мер- 

зім ін ің  үзақты ғы  мен ж ы лу талабына ңарай топтас- 
ты ру.

6.3. Көкөніс дақылдары көшеттерінің өскіндерімен
танысу

С абақтың мақсаты : Көшеттік көкөніс дақылдары 
өскіндерінің  морфологиялың ерекш еліктерін  оңып- 
үйрену жөне алғаш ңы жапыраңтар мен өскяндері бо
йынша өсімдікті танып білу.
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Әдістемелік нцсқау және тцсініктеме

Көкөніс өсімдіктері өскіндерінің пайда болуы көпте- 
ген факторларға: түқымның сапасына, топыраңтың ыл- 
ғалдылығы мен температурасына, топыраңтың механи- 
калы қ құрамына жөне т.б. байланысты болып келеді. 
Көкөніс дақылдарымен бірге бір мезгілде арам шөптер 
де пайда болады. Олардың көпш ілігі сыртқы көрінісі 
бойынш а өсір ілетін  даңы лдарды ң өскіндеріне үңсас 
келеді. Өскіндерді бірінші отау кезінде арамшөпті өсім- 
діктерге үңсас түңым жарнаңты жапыраңтары болады. 
К өкөн ісш ілер  түқы м  ж ар н ақ тар ы н ы ң  үзы н ды ғы н , 
қалыңдығын, формасын, түсін, оларда балауызды өңез- 
дердің болуын немесе түк басуын, түқым ж арнақты  жа- 
пыраңш алардың реңін, сабақтың немесе ж апы рақты ң 
сагағын білуі ңажет (25-кесте).

Өсімдікті отау кезінде бүршақ түңымдарының өсім- 
діктерін білу үшін, олардың өскіндері пайда болу кезінде 
түңым ж арнақтары  топырақта қалы п ңояды. Көкөніс 
дақылдарының өскіндерін танып білуде түқым жарнақ- 
тарының формасына, өлшеміне жөне алғашңы жапыраң- 
тарына көңіл бөлу керек.

25-кесте
Орамжапырақтылар түқымдас көкөніс өсімдіктері түқым 
жарнақтарының және алғашқы жапырақ шығу кезеңін

аныңтаудың көрсеткіш кілті (К.П. Ланге)
Өсімдіктер Түқым жарнақтарының

кезеңі Алғашқы ж апырақ кезеқі

Орамжапырақ: 
а) аққауданды

і А) Түқым жарнағы, сида- 
мы, түк баспаған, жасыл 
реңді, жүрекше твріздес

пішінді

Ж апырағы түктенбеген, ж а
сыл ренді. Ш шіні дөңгелек- 
жүмырлау, шет ж ақтары  өл- 

сіз ойық, жасыл

б)гүлді
Бүл да сондай, бірақ пішіні 

жоғары жүрек төріздес, 
төбесі терең-ойыңқы

Бүл да сондай, пшііні үзъш-жү- 
мырлау, шегкі жақтары үсақ-

ойық
1

1 в) кольраби !
Бұл да сондай, бірақ пішіні 
ж алпақтау жүрек төріздес 
(ені үзындығынан үлкен), 

төбесі ойыңқы

Бүл да сондай, бірақ жүмыр 
пішінді, шет ж ақтары  тегіс

емес

г) брюсселдік 

1 ................................ ..................................................................................

А) Түқым жарнақтары, 
сидамы, түктенбеген, 

жасыл реңді, бірақ пішіні 
дөңгелек-жүрек төріздес, 

төбесі ойьщқы, түңым 
жарнақтары үзындау

Ж апырағы түктенбеген. Ж а
сыл реңді, бірақ дөңгелек пі~ 
шінді, шет жақтары қасық 

төрізді иілген
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д) қыэыл қауданды

Тарна

Түқым жарнақтары ақ 
қауданды 

орамжапырақтікі секілді,
к;ызгылт-жасыл

Б) Түқым жапырақтары 
түктенген, реңі көкшіл- 
сүр, жасыл, балауызды 

өңезі бар. Пішіні енді (ені 
биіктігінен екі есе артық) 

төбесі әлсіз ойықты

Шомыр, мал 
азықтық (турнепо)

Бүл да сол сияқты, бірақ 
реқі жасыл-сары, пішіні 
жалпақ жүрек төріздес, 

төбесі ойыңқы. Бүл да сол 
сияқты, бірақ өлсіз
ЯШШ түктенген - - -  —

Ж апырагы ақ қауданды
орамжапырақтікі секілді, 
бірақ реңі ңызғылт-жасыл

Ж апырағы түктенген. Түк- 
тенуі өлсіз. Пішіні дөңгелек,

түсі көкшіл-сүр-жасыл

Пішіні жүмырлау, шеті 
ойыққы, реңі жасыл-сары

Шалған

Шалқан

Бүл да сол сияқты, бірақ 
күпггі түктенген, реқі 

жасыл, балауызды өңезі 
жоқ, пішіні үшбүрышты, 

төбесі ойыңқы_____
Бүл да сол сияқты, бірақ 
түктенуі орташа, пішіні 

жүрек төріздес, төбесі
ойыңқы

Бүл да сол сияқты, бірақ 
күш ті түктенген. Пішіні

үзындай-созылыңқы, өлсіз
тілінген

Бүл да сол сияқты, бірақ 
түктенуі орташа, шет 

жақтары күшті тілінген

Балдыркөк түқымдас көкөніс өсімдіктерінің (сөбіз, 
акжелкен, балдыркөк, ботташың, аскөк) түңым жарнақ-

алғаш
х а ц я ш  і -------------------- a ^

қы жанырақтың біркелкі тілінбеуінен жоғары деңгеи-
де ажыратуға болады.

Қ ы зы лш а мен саумалды қты ң түқы м ж арнақтары
осімдіктің оскіндеріне байланысты ажыратылады, ал
басқа түқымдастар піш іні, ңалыңдығы мен үзындығы
бойынша ерекшеленеді. ^

О рамжапырақтылар тұқымдасының өсімдіктеріне
шалған

бын жатңызады. Орамжапыраңтылар түқымдастары
ның барлың түрлерінде түктену болуы немесе мүлде жоқ 
болуы мүмкін. Осы түңымдасты осімдіктердің алғашңы

алғашкы
------------------------------ ч  »  »  « * ■  —

тың түктенуі жөне формасы бойынша ажыратады. Орам* 
жанырақтылар түңымдас осімдіктердің түрлерін анық 
тау үшін К.П. Лангенің корсеткіш кілті, ал оскіндердің 
морфологиялың ерекш еліктері бойынша коконіс осім- 
діктерінің басқа түрлерін анықтау үшін Н.Г. Воропай

паидаланады
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Кейбір бүршаңты түқымдастардың (асбүршақ, көп гүл- 
дейтін үшбүршаң) өскіндері шықңан кезде түңым жар- 
наңтары топыраңта ңалады, ал алңалар, көкпек, бал дыр - 
көк, асқабаң, көдімгі үрмебүршаң, пияз түңымдастары- 
ның жөне т.б. түқым жарнаңтары жер бетінде болады.

Түңым ж арнаңтары  жерде ңалаты н өсім діктердің  
көшіріп отырғызуға көндігуі ңиын, өйткені түңым жар- 
нақтары жеңіл жүлынады. Түқым жарнағының қалтасы, 
түқым жарнаңтары және алғапщы жапыраңтың көлемі 
түңымның ірілігімен, оны сіңіру тереңдігімен, өсімдіктің 
тығыздығымен, температуралың жағдайымен, топырақ- 
тың ылғалдылығымен аныңталады. Ірі түқымды өсімдік- 
тер аса ірі түқым жарнақтарымен ерекшеленеді. Ж арың 
жетіспеген кезде өскіндер сола бастайды.

Түңым жарнағы ңалтасының, түңым жарнаңтарының 
төменгі және жоғарғы бөліктерінің реңі өр түрлі болып 
келеді. Мысалы, қызыл қауданды орамжапыраңтың тү- 
қым жарнағы мен алғаш ңы жапырағының түсі жасыл, 
ал орамжапыраңтың басңа түрлерінің ш алңанның, шал- 
ғанның түсі жасыл, шомырдікі сары-жасыл, асханалық 
қызылш аның алғашңы жапырағы күңгірт, саумалдық- 
тың жапырағы толығымен жасыл реңді.

Алғаш қы жапыраңтың піш іні дөңгелек, жүмыр, дөң- 
гелек-жүмыр, үзынш а-ж үмыр, үзынш а-созылған, жү- 
мыртңа төрізді, ланцент төрізді, үш жөне бес бүрышты, 
т.б. болады.

Түқым ж арнаңтары ны ң төбесі үш кірленген (алңа, 
көкпек, балдыркөк түңымдастары), үшбүрышты (шал- 
ған), жүмырлы (асңабаң түңымдасы), ойыңты (орамжа- 
пыраң) бо л у ы мүмкін.

Алғашқы ж апырақты ң ш еткі жаңтары тегіс, толңын- 
ды, ойылған болады. Алғашңы ж апырақтың негізгі ж а
ры тілінген (шалңан), өлсіз тілінген (шалған), балдыр- 
көк түңымдас өсім діктерінің  жөне орам ж апы раңты ң 
алғаш ңы жапыраңтарының сағағы болады.

Түқым ж арнақтары ны ң жөне алғаш қы жапырақта- 
рының түктенуі сирек жөне қалы ң, қы сқа жөне үзын 
түкті болып келеді. О рамжапыраңтың барлың түрле-
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рінде, бүрышта, асханалың ңызылшада жөне кейбір бас
ка дакылдарда түктену болмайды. Орамжапырақтың 
барлың түрлерінің, тарнаның, ңызылш аның, саумал- 
дықтың, бөрікгүлдің (артишок) жапыраңтары мен тү- 
ңым жарнаңтары балауызды өңезбен қапталған.

Тапсырма:

Көкөніс даңылдарының өскіндерімен танысу. 
Студенттер өдістемелік түсініктемені түқымға қол- 

данып, себу жөшіктерінде өсімдіктердің түңымға, да- 
ңыл түріне жерсінуін анықтайды, олардан көшеттерді
алуға болады.

Түқым жарнаңты жапыраңшалар мен түңым жарнаң-
ты қалташ аның морфологиялық қүрылымымен толық 
танысңаннан соң, оларды сипаттайды.

Кейбір бүршаң түңымдасының (асбүршақ, күрделі- 
гүлді үрмебүршаң) өскіндері пайда болғаннан кейін 
түңым жарнаңтары топыраңта ңалып қояды. Алңа, бал- 
дыркөк, асқабаң түқымдастарының, көдімгі үрмебүр- 
шақтың, пияздың жөне т.б. түңым жарнаңтары жер бе-
тінде болады.

Орамжапырақ өскіндерінің ерекшеліктері 13-кесте-
де келтірілген.

Алғашңы жанырақтың пайда болу кезеңінде милли-
метрлік ңағазбен немесе сызғышпен түңым жарнағы-
ның ені мен үзындығын, түқым жарнағы қалтасының
үзындығын өлшейді.

Түқым жарнақтарының формасы көбінесе жүмырлау
(асқабақ), ланцет төрізді (алңалар), бүршік төрізді (орам-
жапырақ), біз төрізді немесе енсіз ланцетті (балдыркөк)
келеді. Түқым жарнақты ңалташаның жөне жапыраңша-
лардың беткі жағы мен реңін қарастырады. Түқым жар-
нағы ңалтасының, сонымен қатар түқым жарнағының
жоғарғы жөне төменгі бөліктерінің реңі ер түрлі болуы
мүмкін, сондьщтан осы белгіні жеке көрсету қажет.

Түтіктенудің немесе басқа ерекшеліктердің болуын
микроскоппен немесе лупамен анықтайды. Түқым жар-
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нағы ңалташ алары  мен ж апы рақш аларды ң көлем су- 
реттерін сипаттап салады.

26-кесте
Орамжапырақтың морфологиялық ерекшеліктері

Орамжапырақ
дақылы

Түқым жарнағы кезеңіндегі 
морфологиялық ерекшеліктері

Алғашқы жапырақтың 
жалпақ бөлігін сипаттау

Ақ қауданды

Сабағы ңысқа, тегіс, ірі, 
бүршік төрізді түқым 

жарнақты, қара-жасыл түсті, 
түқым жарнағы қалтасы 

күлгін түсті, түқым жарнағы 
қарқынды боялған

Шеттеріндегі үсақ түқым 
кіндігі тегіс, жылтыр, жасыл

түсті

Қызыл
қауданды

Сабағы ақ  қаудандікі секілді, 
түқым жарнағы күлгін түсті, 
тұқым жарнағы қалтасы қара

түсті

Тегіс, күңгірт, дөңгелек» 
күлгін жүйкелері бар

Гүлді

Сабағы жіқіш ке, ерте пісетін 
сорттарында -  күлгін жөне 
кеш пісетін сорттарында — 
өлсіз күлгін түсті, түқым 
жарнақтары — үсақ, қара- 

жасыл түсті

Тегіс, жылтыр, аздап 
созылыңқы, өлсіз қара-жасыл

дақтары болады

Брюсселдік Сабағы қысқа, күлгін, түқым 
жарнақтары үсақ, аздап 

созылған, ашық-сары түсті

Жылтыр, тегіс, шеткі 
жақтары қасық тәрізді иілген,

ашық сары-түсті

Савойлік

Сабағы қалық, тамырлы, 
жапырақтары аз ғана 

созылған, түқым жарнағы 
қалтасы сары-жасылдан қара- 

жасылға дейін жөне күлгін
түсті

Жылтыр, сарғылт-сары- 
жасыл түсті

Жапырақты
Сабағы, түқым жарнағы 

қалтасы мен тұқым 
жарнақтары савой 

орамжапырағына үқсас келеді

Шет жақтары кедір-бүдырлы, 
түсі сарғылт-сарыдан қара- 

күлгінге дейін

Кольраби

Сабағы қыеқа, тамырлы, тұқым 
жарнақтары дөқгеленген бүршік 

төрізді. Жасьіл сорттардың түқым 
жарнағы қатгасы ның түсі оолғын- 

күлгін түсті, содан соқ қызыл, 
тұқым жарнаңтары көкшіл-сүр. 
Күлгін сорттарының түқым 

жарнағы мен қалтасы күлгін
түсті

Ж асыл немесе күлгін түсті, 
пішіні айқын бейнеленген

Қытай
Сабағы қысқа, түқым жарнағы 

салат түсті, түқым 
жарнағының қалтасы ашық-

сары түсті

Шеткі жақтары біркелкі, 
созылыңқы, толығымен 

жүйкеленген

Екінші жапыраңтың пайда болу кезеңінде көкөніс да- 
қылдары жапырақтарының морфологиялың ерекшелік- 
терімен танысады.

Түктенуді, бояуының болуын жөне ж апы рақ пен жа- 
пырақ сағағындағы балауызды өңездің болуын ңарасты-
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рады \ Ж ап ы рақ  сағағы  боялуы ны ң ерекш еліктерін  
анықтайды. Ж апыраңтың бойлай жөне көлденең өлшеу- 
лерін ж үргізеді. Ж апы рақты ң ш еткі ж ағы на ерекше 
назар ау дары лады. Ж апыраңтың жалпаң бөлігінің са-
бағы жөне сағағы көлемінің суретін салады.

Өзіндік бақылаулар мен өлшеулерді 27-кестеге тол- 
тырады. 28-кестедегі мөліметтермен салыстырады.

27-кесте
Көкөніс өсімдіктері өскіндерінің морфологиялың

сипаттамасы
А лғаш қыж арнақтары

Бкпе
көшет-
тердің
суреті

д ақ ы л ,
түңымдас

Қүрал-жабдыңтар:

Көкөніс дақылдарының өскіндері мен гербарийлері, 
микроскоп, миллиметрлік қағаз, сызғыштар, пинцет 
тер, түрлі-түсті қарындаштар, түқымдар.

Бақылау сүрақтары:

1. Қандай өсімдіктердің түңым жарнақтары мен жа-
пыраңтары балауызды өңізбен қапталган?

2. Қандай өсімдіктердің өскін бөліктерінің антоци-
анды бояуы бар?

3. Түңым жарнаңты ңалташаның көлемі неге байла-
нысты?

4. Қандай даңылдардың өскіндері пайда болған кезде
түқым жарнаңтары топырақта ңалады?

5. Қандай дақылдардың өскіндері «түйін» түрінде
пайда болады?



28-кесте
Көкөніс өсімдіктері өскіндерінің морфо логия лық

ерекшеліктері (Н.Г. Воропай)
Түқымдас, туыс, 

түр
Түқым жарнағы 

қалташасы
Түкым

жарнақтары Алғашқы жапырак

Балдыркөк түқымдастар

Сәбіз
Өте қысқа, нөзік, 
ашық сары-жасыл 

түсті

Созылыңқы Түкті, жасыл, 
үстіңгі бөлігі тегіс

Ақжелкен Өте қысқа, нөзік
Үсақ, жүмырлы 

үшкірленген, 
жасыл, жылтыр

Ү ш сегментке үсақ 
тілінген, үстіңгі 
болігі жылтыр, 

тегіс жасыл түсті, 
өзіндік иісі бар

Балдыркөк Өте қысқа, вөзік
Өте үсақ, 
жүмырлы 

үшкірленген

Үш жапырақты, 
қарқынды жасыл 

түсті, үстіңгі бөлігі 
тегіс, өзіндік иісі

бар

Ботташың Өте қысқа, нөзік Созылыңқы, 
ашық-жасыл түсті

Жүмырланған, 
ашық жасыл, 
үстіңгі бөлігі 

жылтыр, тегіс, 
түкті

Аскөк Нөзік, жасыл түсті
Жіп төрізді, үзын, 
балауызды өңезді, 
қарқынды жасыл

түсті

Тереқ тілінген, 
сегменттері жіп 

тәрізді, балауызды 
өңезі бар жасыл 

түсті, өзіндік иісі
бар

Бүршақ түңымдастар

Үрмебүршақ Биік, жасыл түсті

L , * "Г һ Г іД іП  .---- -- .  ^  ----------

Жасыл түсті

Жүрек төріздес, 
әлсіз түптенген, 

жасыл, 
қосжарнақты, 

кейінгілері 
үшжапырақты

1 Аскабақ түқымдастар 1

Ірі жемісті асқабақ
Жасыл, көлденең 

кесіндісінде 
түктенген 
дөңгелек

Ірі, дөңгелек 
жүмырлы, ашық-

жасыл түсті

Дөңгеленген, 
ашық-жасыл түсті, 

түктенген

Жүпарлы асқабаң !

1

Жасыл түсті жөне 
түктенген

Ірі, созылыңқы 
эллипс төріздес, 

айқын 
жүйкеленген, 

қарңынды-жасыл
түсті, қалың 

түктенген

Бесқабақты,
түктенген, 

жүйкелер арасында 
жасыл-сүр түсті
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7-Т А Р АУ

КӨКӨНІС Д А Қ Ы  Л ДА РЫ Н Ы Ң  СОРТТАРЫ
Ж ӘНЕ А Н Ы Қ ТА У  БЕЛГІЛЕРІ

7.1. Орамжапырақ

Сабақтың маңсаты: Орамжапырақтың сорттың жөне 
түрлік белгілерімен танысу.

Әдістемелік щ с қ а у  және тцсініктеме

Табиғи және жасанды іріктеудің нөтижесінде орам- 
жапыраңтың бір жылдың жабайы өсетінінен бастап өр 
түрлі мөдени түрлеріне дейінгі эволюциясында терең
өзгерістер байқалады (21-сурет).

Ақ ңауданды орамжапыраң — үзаң күннің айңас то-
заңданатын, суықңа төзімді екі жылдың көкөніс өсім-
дігі. Алғашқы жылы өсімдіктің сабағында (көсеусабаң-
та) 15-20 жасыл түсті жапыраңтар жөне өте ңатты өскен
төбе өсіп шығады. Сыртқы жөне іш кі жапыраң ңалтала-
рында қысқы мерзімнен оянатын үйқыдағы бүршіктер
қалыптасады. Бкінш і жылы топыраңңа отырғызылған
өсімдіктер гүлсидамдар шығарады, гүлдейді жөне тү-
ңымдар береді.

Қауданды орамжапыраңтың жертаған жапырақтары-
ның піш іні, қауданның піш іні, сыртңы жөне іш кі кө-
сеусабақтарының үзындьщтары, жапырақтарының жүй-
келенуі мен боялуы, ж апы рақ сағағының үзындығы, 
ңауданның тығыздығына байланысты ажыратылады.

Сыртңы көсеусабаң — тамыр мойнынан қауданның 
негізіне дейінгі сабақтың бөлігі. Ол аласа -  16 см-ге де
т и ,  орташа -  16 см-ден 20 см-ге дейін жөне биік -  20 см-
ден жоғары болады.
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Ж апыраң жертағандары үсақ (60 см-ге дейін), орта
ша (60-80 см) жөне ірі (80 см жоғары) болуы мүмкін. 
Оның төмеыгі ж апы рақтары  түтас, өлсіз лиротөрізді 
жөне ж іпті лиротөрізді болады.

21-сурет. Жабайы орамжапырақты өсіру кезінде табиги
жэне жасанды іріктеудің эсерінен өзгеруі:

1 — жабайы өсетпін бір жылдық орамжапырақ;
2 — жапырацтпы орамжапырац (2 а -  тармақтанбаган ), 

26 -  тармақтанеан, 2в — ми тцріндегі, 2г — азыцтық (биік
сабақты ), За — екі жылдық гцлді орамжапырақ 

(брокколи), Зб — бір жылдық гцлді орамжалырақ,
4 — қауданды (ақ немесе қызгылт-кцлгін цауданды),

5 — савойлік; 6 — кольраби; 7 -  брюсселдік
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22-сурет. Орамжапырақ жапырақтары тақтпаларының
пішіні:

1 — кең ланцетті; 2 — сопақ; 3 — дөцгелек;
4 — бцріиік тэрізді

Ж апы рақ сағағының үзындығы маңызды сорттық 
белгі болып табылады. Сорттарды отырған жапыраңты 
(сағақтың үзындығы 4-10 см), орташа сағақты (10-15 см) 
жөне үзын сағақты (15 см жоғары) түрлерге ажыратады. 
Ж апырақ таңтасының пішінінв байланысты жапыраң 
кең ланцетті, сопаң, дөңгелекті жөне бүршік тәрізді бо
лады (22-сурет). Ж апыраңтар тақтасын олардың өлшемі 
бойынша бөледі: қысңа -  25-40 см, орташа үзындьщты -
40-50 см, үзындығы -  50 см-ден жоғары.

Жапыраңтардың беткі жағы тегіс немесе ңатпарлы бо
луы мүмкін. Сонымен ңатар, сорттық белгілерінің біріне 
жапыраңтардың жүйкеленуі жатады. Ол өлсіз, орташа 
тығыздыңты, бейберекет, снрек, жартылай желпуішті 
жөне желпуіш  тәрізді болады. Ж апы рақтарды ң шеті 
тегіс, толқынды жөне шашаңталған болып келеді.

Ж апырақтардың бояуы әр түрлі реңді: жасыл, ашың- 
жасыл, ңара-жасыл, сүр-жасыл, көкшіл-жасыл болады. 
Орамжапыраңтың сорттарын өлсіз, орташа, күш ті бала- 
уыз өңезді деп ажыратады. Қаудан пішіні -  дөңгелек, 
жазық, дөңгелек-жазық. Конус төрізді жөне жүмырлы 
болып келеді. Қауданның көлемі өсіру жағдайына баи- 
ланысты. Үсақ түріне -  10-18 см, орташаға -  20-25 см, 
іріге -  25 см-ден жоғары ңаудандар жатады. Қауданға 
енетін көсеусабаң кіш і болған сайын, соғүрлым ол ты- 
ғыз келеді. Қаудандардың тығыздығын балл бойынша
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бағалайды: 1 -  өте борпылдаң, 2 -  борпылдақ, 3 -  орташа 
тығыздықты, 4 -  тығыз, 5 — өте тығыз.

Орамжапырақтың іш кі көсеусабағы ңысқа -  ңаудан- 
ның 1 /3  биіктігіне дейін, орташа -  жартысына дейін және 
ұзын — қаудан биіктігінің жартысынан коп болады.

Сорттың ш аруаш ылықтық жөне биологиялың белгі- 
лерінің сипаттамасына өсу мерзімі, ауруларға түрақты- 
лығы жөне гүлденуі, тасымалдануы, саңталғыш тығы, 
жарылуға бейімділігі, дәмдік қасиеттері мен белгілері 
ж атады. Өсу мерзім інің үзаңты ғы  бойынша (оскіндер 
пайда болғаннан өнімді жинау басталғанға дейін) сорт- 
тарды 6 топқа бөледі: піскен -  70-90 күн, ерте піскендер -  
91-110, орташ а ерте -  111-130, орташ а пісетіндер -  
131-150 , орташ а кеш  -  151-170 ж ене кеш  пісетін -  
171-190 күн, одан да коп. Аңқауданды орамжапырақ- 
ты ң Июньская, Золотой гектар 1421 .Слава Грибовская 
231, Белоснежка, Судья 146, Ташкентская 100 сортта- 
ры кеңінен тараған.

Савойлік (Brassia sabouda L.) — қоректену режимін та- 
лап ететін, екі ж ылдық, суыңқа төзімді үзақ күн өсім- 
дігі. Алғашңы ж ылы аспаздықта қолданылатын нәзік, 
дүңгіршекті жапыраңтар ңүрылымынан қаудан пайда 
болады. Сорттардың саңталғыштығы томен келеді. Қау- 
дан ңүрамында нөруыздың жөне С витаминінің көпті- 
гімен ерекшеленеді.

Брюсселъдік орамжапырақ -  екі ж ы лды қ, суыққа тө- 
зімді өсімдік, ж апыраңтары сирек өскен, бірақ күш ті 
дамыған (70 см-ге дейін) сабағының болуымен ерекше- 
ленеді. Ж апыраң ңолтығында аспаздыңта ңолданатын 
кіш кене (диаметрінде 3-5 см) ңауданшалар ңалыптаса- 
ды. Өсімдікте дамыған қауданшалардың саны орта есеп- 
пен 20-30 дана. Ж оғарғы татымды ңасиетімен, ңүрғаң 
заттардың жөне С витаминінің болуымен ерекшеленеді. 
Өсу мерзімі 150-155 күн, сабағының үзындығы 30-50 см, 
1 га жерден алынатын өнімділігі -  40-50 ц.

Гулді орамжапырақ (Brassia saulifora L.) -  қауданды 
болмайды, ал қысңарған гүл алдамдардан жүмыр гүл 
ш ы ғарады . Б ір  ж ы лды ң, суы ққа төзім д іл ігі наш ар,
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қоректік жөне су режимді талап ететін өсімдік. Темпе
ратура жоғары бо лған кезде жүмыргүл ді л ер тез өсе ді де, 
орамжапыраңтың тауарлың ңасиетін жоғалтады. Гүлді 
орамжапыраңты аспаздыңта жөне консерві өнеркөсібін- 
де пайдаланады. Көбісінде мынадай сорттар кеңінен та-
ралған:

а ) Снежинка — өсу мерзімі 98-104 күн, 1 га жерден 
60-140 ц өнім береді, жапыраңты жертағанның өлшемі 
орташа жөне кіш і, жапыраң сағағы ңысқа, кең ланцетті, 
жүмыргүлділер дөңгелектеу, беткі жағы үсаң дөнді, ақ
түсті.

э ) Московская консервная — орташа пісетін, жазғы 
отырғызу барысында көктемгі жөне жазғы түтынуға, со
нымен ңатар консервілеу үшін ңолданады.

Ж апырақтары өлсіз лиротөрізді, орташа сағақты, кең 
ланцетті, жүмыргүлділер жазыңтау-дөңгелекті, тығыз,
беткі жағы ақ, ірі дөнді.

б) Отандык, -  орташа кейіпті, жапырақтары отырған,
кең ланцетті, балауызды өңезі бар, жасылдау-сүр түсті, 
жаңсы татымдық ңасиетімен ерекшеленеді. Ж оғарғы
өнімді сорт.

Кольраби орамжапырагы (Brassia caulorpa Pasq) — екі 
ж ы лды қ өсімдік. Алғаш қы жылы тағамға пайдалана- 
тын, диаметрі 6-8 сантиметрлік аңшыл-жасыл немесе 
күлгін түсті, шар төрізді сағағы өсіп шығады. Шырын- 
ды, қүрамында қант, нөруыз жөне С витамині көп. Үзақ 
сақтауға шыдамды. Оның үстіңгі бөлігінде лиротөрізді 
пішінді сағақты жапыраңтар ңалыптасады. Сорттардың 
ішінен мына түрлері аудандастырылған. Венская белая 
1350 -  тез пісетін (45-50 күн), Венская синяя -  өсу мер- 
зімі 50-58 күн, 1 га жерден 80-200 ц өнім береді. Татым- 
дың қасиеттері жаңсы. Кольрабиді көшет түрінде неме
се түқымдарын себу жолымен өсіреді.

1-тапсырма. Орамжапыраңтың агротехникасымен, 
сорттарының сипаттауымен жөне биологиясымен танысу.

Төрт адамнан түратын топқа жертаған жапырақты, 
көсеусабағы жөне ңауданы бар орамжапыраң үлестіреді. 
Олар мыналарды анықтауы ңажет:
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а) диаметрін, ңаудан биіктігі мен оның салмағын;
б) орамжапырақ жапырақтарының саны мен салма- 

ғын, сонымен ңатар іш кі жөне сы ртқы  көсеусабаңтың 
жоғарғы диаметрін, биіктігін, салмағын;

в) алынған мағлүматтарды 29-кестеге ж азу керек.

29-кесте
Орамжапырақтың сорттарын анықтаудың белгілері

Сорт
Жапы
рақтар
саны,
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Биіктігі,
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Салмағы, г Кауданныд көсеусабақтар саны

ж
ер

то
га

нн
ы

ң •иX

йп>»азX
кө

се
ус

аб
ақ

ты
ң

сы
рт

кы

ж
ап

ы
ра

қт
ар

ды
н,

ж
ер

то
ға

нн
ы

ң

қа
уд

ан
ны

ң көсеусабақ

ішкі сырткы

1 2 3 4 о 6 7 8 9 10 11 12 13
І 1 . . .

Сыртңы ж апы раңтары  көсеусабаңта қалған  іздері 
бойынша ж еңіл түрде есептеледі, 2 см-ден аспайтын жа- 
пырақтардың үзындығын қауданды булау кезінде аның-
тайды.

Қүрал-жабдықтар:

Әрбір білім алуш ы ға 1 орам ж апы рақты ң қауданы , 
орам ж апы рақ сорттары ны ң, аурулары  мен зиянкес- 
терінің суреттері, сызғыш тар, техникалы қ таразы лар, 
өлшеуіш аш алар беріледі.

Бақылау сүрақтары:

1. Аң ңауданды орамжапырақтың жертаған жапыраң- 
тары өлшеміне қарай топтастыру.

2. Орамжапырақ сорттарының ж апы раң сабаңтары- 
ның үзындыңтарына байланысты топтарды атаңыз.

3. Орамжапыраң сорттарының пісу мезгілдерін көр- 
сетіңіз.

4. Орамжапыраңтың ж ы лу талабы.
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7.2. Қызанақ, бүрыш, баклажанII

Сабақтың мақсаты: Алңатүңымдас (қызанаң, бүрыш, 
баклажан) өсімдіктердің сорттық жөне түрлік ерекше-
ліктерімен танысу.

Әдістемелік нцсқау және тусініктеме

Қазаңстанның оңтүстігінде жөне оңтүстік-шығысын- 
да көкөніс даңылдарының ішінде қызанаң бірінші орын 
алады. Бүл қы занақты ң жылуды талап ететіндігімен 
т үсіндіріл өді, өсу мврзімі үзақ. Осы сипаттамалар бакла
жан мен бүрышқа да төн.

Қызанақ (Lycopersicon esculentum Mill) -  бір жылдың
өсімдік. Топыраққа 140 см-ге дейін енетін тамыры бола
ды. Сабағы ш өпті, ш ырынды, ңосымша тамырларды
жеңіл түрде береді.

Гцлшогыры -  ж ай ғана бүйра гүл немесе қат-ңабат
бүтақтанған (шашаңгүлге үқсас келген). Гүлі бес-жеті
күлте жапырақш алардан түратын сары түсті күлтеден,
тостағанш алардан, бес-сегіз өсімдік аталығынан жөне
аналықтан түрады.

Ж еміс-ш ырынды ж идек, екі-төрт немесе көп үялы
(23, 24-сурет).

1 -  кэдімгі; 2 -  штампты сорттарда; 3 -  картопты тцрі

2
23-сурет. Қызанақ жапырагы:
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1

24-сурет. Қызанақ шогы:
1 -  қарапайым; 2 -  кцрделірек; 3 -  кцрделі

Баклаж ан (Solatium melogena L.) — бір жылдың өсім- 
дік. Тамыры өзекті, ңуатты, көш іріп отырғызу барысын- 
да ңалпы на келуі наш ар. Сабағы -  түктенген, ж асы л 
жөне күлгін, биіктігі 1,5 м-ге дейін. Ж апыраңтары  ірі, 
өте ңалың түктенген. Гүлдері дара немесе ңуысты. Тос- 
тағанш аларының күлтежапырақш аларында сояу тікен- 
дері болады немесе болмайды. Күлтесі аң немесе күлгін 
түсті. Ж ем ісі аз ш ырынды ж идекті жөне п іш ін і мен 
көлемі өр түрлі (25-сурет).

Бүрыш (Capsicum annum L.) — біздің еліміздің жағда- 
йындағы бір ж ылдың өсімдік. Тамыры -  бүтаңтанған, 
топыраңңа 40-70 см тереңдікке енген.

Негізінде ж ақы н орналасңан сабағы ағаш  тектес, ал 
жоғарғы бөлігінде шөпті, сидамды немесе түкті болып 
келеді. Ж апы раңтары  тегіс немесе сөл түктенген. Ж е- 
місі -  көптүқымды 2-4 үялы  жидек: ащ ы сорттарында 
ол қүрғақ, ал салатты түрлерінде ж артылай қүрғақ.

Қ ы занақты ң морфологиялық белгілері. Ж апырақта- 
ры жарнақтардан, жарнаңтан жөне жарнақш адан түра- 
ды. Картоп типтес жапыраңтары бар сорттары кездеседі. 
Ж апырағының түсі -  сүр-жасыл, аш ық-жасыл, ңара-жа- 
сыл, сарғыш-жасыл. Ж апырақ таңтасының беткі жағы: 
тегіс, өлсіз гофирленген, қатты гофирленген. Ж емісінің
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25-сурет. Баклажан жемісінің пішіні:

1 -  сыгыңқьі; 2 -  шар тәрізді; 3 -  қысқарган алмцрт 
тәрізді; 4 -  цзынша алмцрт тәрізді; 5 -  сопаң; 6 -  цилиндр

тәрізді; 7—орақ тәрізді

пішіні: жазың, жазыңңы-дөңгелек, шар төрізді, эллипс 
төрізді, ұзыншаң, алхоры төрізді, алмүрт төрізді. Жеміс- 
тің боялуы жеміс еті мен өзінің бояуына байланысты: же- 
міс еті ңызыл жөне ақ, өңі сары жөне түссіз болып келеді. 
Біздің еліміздегі аудандастырылған ңызанаң сорттары- 
ның көпш ілігінде жемістер түсі қы зы л жөне сарғыш- 
қызыл түсті. Ж емістің беткі жағы: тегіс, өлсіз қабырға- 
лы, орташа ңабырғалы, күшті ңабырғалы. Жеміс өлшемі: 
ірі (100 г жоғары), орташа (60-100 г), үсақ (60 г-ға дейін).

Ж емістердің үялылығы: аз үялы  (үя саны 2-ден 6-ға 
дейін), орташа үялы  (6-9), көп үялы  (9 көп). Жемістерде 
түқымдар саны алуан түрлі болып келеді, мысалы: аз -  
50 данаға дейін, орташа -  50-125, көп -  125 данадан жо-
ғары. Қызанаңтың шаруашылыңтың белгілері. Тіршілік 
кезеңінің үзаңтығына байланысты сорттарды тез пісетін 
(өскіндер пайда болғаннан пісіп жетілуіне дейін 100-110 
күн), орташа пісетін (111-120 күн), кеш пісетін (120 күн- 
нен жоғары) деп бөледі. Өсімдік сорттары жемістерінің 
саңталғыш тығымен, тасымалданғыш тығымен, тауар- 
лығымен, ауруларға төзімділігімен сипатталады.
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Қызанаңтың өнеркөсіптік сорттарын түптерінің тин- 
тері бойынша торт топқа бөледі:

1) үзын жапырайған сабаңты, күш ті бүтаңтанған, биік
өскен; ;ЯВ

2) қысңа сабаңты, сүңғаңты биік өскен;
3) өсуін өзі тежейтіндер -  детерминантты, аз бүтаңтан- 

ған, тез пісетін. і
4) аласа өскен, сүңғақты, қы сқа бүтаңтанған.
Ерте жөне кеш  пісетін, күш ті оскен, бүтақтанған сорт- 

тары мол өнім беретін оңтүстік аудандарға коп қаж ет.
Детерминантты -  аласа өсетін, өлсіз бүтақтанаты н 

аласа сорттарының сабаңтарын сиретпеуге болады. Олар 
алғаш ңы екінш і-үш інш і гүлш оғырлануында жеміс са- 
лады. Оларға мынандай сорттар жатады: Факел, Нови
чок, Волгоградтпьщ 5/95, Самаладай, Викторина, Меру- 
ерт, Глория, Ранний-83, ерте пісетін Волгоградтық- 
323, Прогрессивті, Талалихин-186, Перемога-165, Пре
восходный-176', консерві өнеркөсібі үш ін -  Викторина, 
Глория, Новинка Приднестровья, Факел; ж ы лы ж айлар 
үш ін -  куздік москвалық, Карлсон (Ғ х), Ласточка (Ғ  ), 
Собето (К 1) гибридтері. %.

Бүрыш. Бүрыш  сорттарын төтті жөне ащы деп бөледі. 
Төтті бүрыш тық түптері ш аш ы раңқы . Үрың ңабырға- 
лары етті, қалы ң (4-9 мм) келеді, түқымы өдетте жоға- 
рыға бағытталған, диаметрі 3 см-ден жоғары, тостаған- 
шасы үлкенірек. Ащы бүрыштың түбі тік  орналасңан, 
сабағы ж ің іш ке және ж апы раңты  болып келеді. Үры- 
ғының ңабырғасы ж іңіш келеу (1-2 мм), үзын түмсықты 
жөне томенге салбыраған. Үрық диаметрі 3 см-ден кем 
емес. Тостағаншасы үрың негізіне дейін жетеді. Төтті 
бүрыштың Болгарлық 7,Дар Ташкента, Ласточка, По
дарок Молдовы сорттары кең тараған. Ащы бүрыштың 
Астраханский 147 сорты аудандастырылған.

Бүрыш тың сорттарын сипаттау кезінде келесі белгі- 
лерді есенке алады. Түптену түрлері: түптері сүңғақты, 
жартылай сүңғаңты тармақты болып бөлінеді. Бүтаңта 
үры қты ң орналасуы төмендегідей: салбыраған, аралас, 
жоғары бағытталған.
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Үрықтың тцрлері:
а) ір і түңымды сорттар — дөңгелек майы сқан, куб 

төрізді, пирамидальді цилиндрлі, конус төрізді;
б) үсақ түңымды сорттар — түмсы ңты , ж үм ы ртқа 

тәрізді, шар тәрізді және жүмыр. Үрың өлшемі: ірі (12 
см-ден жоғары), орташа (8-12 см), үсақ (4-8 см), өте үсақ 
(4 см-ден кем).

Үрықтың иілгіштігі: иілген жөне иілмеген болып 
екіге бөлінеді. П іскен жемістің негізгі реңі: К&Р& ж а ' 
сыл, жасыл, аш ық жасыл, крем түстес ақ. Ж еміс түқы- 
мының піскендегі түсі қара-ңызыл, аш ың-қызыл, сар-
ғыш, сары.

Жеміс етінің ңалыңдыгы: ңалыц (2 мм жоғары): ор
таш а (1-2 мм), жүңа (1 мм-ден кем). Биологиялык жөне
шаруашылықтық ерекшеліктері: түсімділігі, өсу мерзімі 
(тез пісетін -  120 күнге дейін, орташа пісетін -  140 күнге 
дейін, кеш пісетін -1 4 0  күннен жоғары), піскендегі дөмі
(төттілеу, ащы дөмі бар, дөмсіз) түрліше.

Баклаж ан. Баклаж анның аудандастырылған сортта- 
ры мен ги бри дтер ін ің  іш ін ен  аса көп тараған дары  
М. Донской, Алмаз, Длинный фиолетовый.

Баклаж ан сорттарын сипаттау кезінде мынандай бел-
гілерді ескереді.

Туптерінің биіктігі: өте биік (90 см), биік (70-90 см),
орташа (40-70 см), аласа (25-40 см) жөне өте аласа (25 см- 
ге дейін).

Жапырақ тақтасының боялуы: күлгін, жасыл-күл- 
гін, күлгін-жүйкелі жасыл, аш ық ж үйкелі жасыл. 

Щултелерініц реңі: көк-күлгін, ашың күлгін жүйкелі,
аш ық-алңызыл-күлгін, ақ.

Жемістің массасьі жэне өлшемі: өте ірі (1000-2000 г), 
ірі (400-900 г), орташа (200-400 г), үсаң (100-200 г), өте
үсақ (50-100 г).

Жеміс турі: майысқан, шар төрізді, қысқа-алмүрт тек- 
тес, үзын-алмүрт тектес, жүмырлы, цилиндрлі, ш үжық
төрізді, орақ төрізді, жылан төрізді.

Піскен жемістің реңі: қара-күлгін, күңгірт-күлгін,
аш ық-күлгін, ақ, сүр-жасыл.
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Жеміс тцқьімының реңі: сары -ңоңы р, қоңы р, сүр, 
ңызыл-күлгін, ңызғылт-ж олақты , аш ың сары.

Тцңымдыц цялар саны: көп емес (2-4), орташа (5-7), 
көп (7-11).

Тапсырма:

Әдебиет жөне түсініктемелер бойынша ңы занаң аг- 
ротехникасымен, сорт сипаттамаларымен ж әне биоло- 
гиясымен танысу. 30-кесте бойынша сортты сипаттау. 
Ж емісті өлшен, диаметрі бойынша кесін, үя санын са- 
нау керек. Түқымдарды булап, ж уып, фильтрлі ңағазға 
салып кептіріп, санау және өлшеу.

30-кесте
Қызанақ сортының сипатта луы

Сорт
Түпте
рінің
түрі

Жеміс Түқымдар Түқым
масса-
сының
жеміс
масса-
сына
ара-

қаты-
насы,

%

Жеміс
сагағында

жасыл
дақтардың

болуы,
ұялығы

Масса,
г

Диа
мет
ра»
CM

Түрі
Жеміс- 
тегі үя 
саны, 
дана

Бір
жеміс-

тегі
саны,
дана

Бір
жеміс-

тің
масса-
сы, г

Қүрал-жабдыңтар:

Үлестіру материалдары -  қы занақты ң түздалған не
месе ж аңа піскен жемістері. Түрлі-түсті плакаттар, қыза- 
наң сорттары  суреттерін ің  альбомы, м аш иналар мен 
қүрал-жабдыңтар кеш енінің плакаттары, ңы занақ сорт- 
тары ны ң м у ляж д ар ы , қы зан аң ты ң  зи ян к естер і мен 
ауруларының суреттері, техникалың таразылар, химия- 
лы к жөне фильтрлі ңағаз табаңш алар, миллиметрлі сыз- 
ғы ш тар, пы ш аңтар, пинцеттер, ш ай ңасы ңтары , еле- 
уіш тер.
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Б ақ ы л ау  сұрақтары :

1. Қызанақ, баклажан, бүрыш даңылдары жемістерін
снпаттаңы з.

2. Қызанақ гүл шоғыры қүрылысын сипаттау.
3. Қызанақтың аудандастырылған сорттарын атаңыз.
4. Баклаж анның биологиялың ерекшеліктері.
5. Бүрыш сорттарын топтастыру.
6. Детерминантты бүта типі бар ңызанақтар тез пі-

свтін сорттардың ңай тобына жатады?
7. Бүрыш тың жылуға талабы.

7.3. Қияр

С абақты ң м ақсаты : Қ иярды ң биологиялы ң ерек- 
шеліктерімен, оның сорттың белгілерімен жөне ерекше-
ліктерімен танысу.

Әдістпемелік нцсқау жэне тпцсініктеме 

Қияр (Cucumis sativus) -  бір жылдык шөптесін өсім-
дік. 2-25 см тереңдікте орналасқан тарамдалған тамыр 
жүйесімен ерекше ленеді. Қиярдың сабағы тарамдалған, 
жапырақтары сағаңты, олардың жапыраң қолтыктарын- 
да м үртш алар, өркендер қалы птасады , там ы рш алар
жөнө гүлдер қалыптасады.

Аталың гүлдер гүлшоғырға жиналған, аналыңтары
дара болып келеді. Қ ияр -  бір үялас өсімдік. Ж апырақ
ңолтығында аталық жөне аналық гүлдер болуы мүмкін.
Гүлдерін аралар тозаңдандырады. Ж емісі -  көп түқым-
ды өсімдік.

Соңғы жылда үрықсыз жеміс ңалыптастыратын (пар- 
тенокарпиялың) оте коп сорттар пайда болды. Мүндаи 
сорттардың аралар аз кездесетін аудандарда, сонымен 
қатар ңыста немесе ерте көктемде жылыжайларда олар- 
дың көмегінсіз тозацдандыруды жүргізу мүмкін болма- 
ған кезде практикалық маңызы өте зор.
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Қысңы ж ы лы ж айларда өте көп түсім беретін бірінші 
буынды гибридтерді өсіреді; оларға: ВИР-2, Ғ ВИР-4, 
Алматы гибриді жатады. А ш ық ж ы лы ж айларда конку
рент, кустовой гибридтері өсіріледі.

Сорттарды аны қт ау белгілері

Қ ияр сорттарын мынандай белгілері бойынша ажы- 
ратады : басты  сабаңты ң үзы нды ғы  қы сң а  (80 см-ге 
дейін), орташ а (80-150 см) жене үзы н (150-225 см-ден 
жоғары) болуы мүмкін. Ж апы раңтары  майда, орташ а 
жөне ірі болады.

Түйіндерінің төмен түсуі ңарапайым, күрделі, аралас; 
томен түсу түсі аң немесе қара болады.

Өсімдік көгінің жоғары беті үсаң төмпеш ікті, ір і төм- 
пеш ікті жөне тегіс келеді. Өсімдік көгінің  түрі — шар, 
цилиндр жөне ораң төріздес.

Бояуы ашың-жасыл, қара-жасыл, кейбір кездерде жо- 
лаңтар болуы мүмкін. Өлшеміне қарай көк өскіндер үсаң 
(5-13 см), орташа (13-20 см) жөне ірі (20-80 см) болады; 
көк өскіннің көлденең кесіндісі — дөңгелек, үш  ңырлы 
келеді. Төменге ңараған  ңара түй ін і бар сорттарды ң 
түңымдың даңы лы ны ң түсі сарғы ш тау-сары , ңоңыр, 
сүр, төменгі ңараған аң түйіні бар сорттардың түсі аңшыл 
жасыл немесе сүт төрізді ақ болып келеді. Торқапшығы 
ж оқ немесе үсаң элементтері бар түңымдың дақы лдар 
кездеседі. Әдетте түқымдық дақылдардың торңапшық- 
тары ірі клеткалы , үсаң клеткалы , ж ы рты лған немесе 
екі ж ақты . Қиярдың түңымдың жемісінде торқапш ық- 
тардың түрлері мынандай: 1 -  торқапш ығы жоң; 2 -  тор- 
қапш ы қтың үсақ элементтері; 3 -  тығыз үсақ үялы  тор- 
қапш ың; 4 -  сопаңша торқапш ық; 5 -  ірі үялы  торқап- 
шың; 6 -  тасбақа төрізді торқапш ық.

Ш аруаш ы лы ң белгілері бойынш а ңияр  сорттарын 
үсаң жемісті жөне ірі жемісті деп бөледі. Дөміне қарай 
жемістер ащы емес жөне ащ ылау деп бөлінеді.
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Тапсы рма

Өдебиет жөне түсініктеме л ер бойынша қияр агротех - 
никасымен, сорт сипаттамаларымен жене биологиясы-
мен танысу. . .

31-кесте бойынша сортты сипаттау. Ж емісті олшеу
қажет. Түқымдарды булан, жуып, фильтрлі ңағазға са
лып кептіріп, санап жөне өлшеу ңажет.

Жапыраңтың миллиметрлік қағазда контурын жүр-
гізіп, есептеп, түрін жөне ауданын аныңтау керек.

31 -кесте

Түқымдық 
дақылдың 

өсімдік 
көгіне ара 
қатынасы

Түқымның
түқымдық

дақылға
ара

қатынасы
(V:Wi)

Қиярдың морфо логиялың сипаттамасы

— ----------------------
* 3 -------- --------- -

түқымдар

Сорт тор қүру массасы,
массасы*

r(V )түсі r(W ) саны,
дана

Қүрал-жабдыңтар:

Үлестіру материалдары -  түйіндер, өсімдік көгі, тү- 
қымдық дақылдар (өрбір оңушыға бір сорттан берхледі). 
Түрлі-түсті плакаттар, қияр сорттары суреттерінщ  аль
бомы, машина кеш ендерінің плакаттары, қияр зиян- 
кестері мен ауруларының суреттері, қияр сабақтары- 
ның, жапырақтарының, гүлдерінщ  гербариш данала- 
ры, химиялың жөне техникалың таразылар, фильтрлі 
қағаздар, табақшалар, миллиметрлік сызғыштар, пы- 
шақтар, пинцеттер, қасықтар, елеуіш тер, миллиметр-
лік қағаздар.
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Бақылау сүрақтары:

1. Қ ияр даңылының биологиялың сипаты.
2. П артенокарпиялы ң (үрықсыз) сорттардың пайда 

болу себептері.
3. Қияр сорттарын ажырататын белгілері.
4. Қ иярды ң түңымдың жемісіндегі торқапш ы қтар- 

д ың түр лері.
5. Қиярдың сабаң мүртш аларының белгіленуі.
6. Тез пісетін ңиярдың вегетация кезеңі.

7.4. Жуа және сарымсақ

Сабақтың мақсаты: Ж уа мен сарымсаңтың шаруашы- 
лы қ, биологиялық жөне ботаникалың ерекшеліктерімен 
танысу. М орфологиялың белгілері бойынш а ж уаны ң 
негізгі түрлерін жөне екпе ж уаны ң аудандастырылған 
сорттарын анықтау.

Әдістемелік нцсцау жэне тусініктеме

Ж уа (Allium) туысы -  бір жарнаңты шөптесін өсімдік. 
Бүл түңымдастың 400-ден астам түрі бар, соның ішінде 
250-ден астамы біздің елімізде өсіріледі. Көбінесе екпе 
жуа (Allium сера L.) жөне сарымсақ (Allum sativum L.) 
кеңінен таралған (26-сурет).

Ж уаныц сорттарын. аны қт ау белгілері

Ш аруашылың белгілері бойынша жуа сорттарын ащы, 
ж артылай ащы жөне төтті деп бөледі. Оңтүстікте төтті 
сорттарын, орталың аймақтарда ащы жөне аз көлемде 
жартылай ащы сорттарын өсіреді. Ащы сорттардың жаз- 
ғы  өсу мерзімі анагүрлым қы сңа, біраң ж алпы  биоло- 
гиялы қ өсу үзақтығы төтті ж уаларға (2 жыл) ңарағанда 
(3-5 ж ыл) үзағыраң.
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26-сурет. Шалқан пиязы

А ждне Б -  жас өсімдік; 1 ,2 ,3 -  жапырақтың жогаргы 
(жасыл көк) бөлігі; 4 -  жапырақтың жасыл бөлігі иіыгып 
тпцратын жапырақ цынабындавы саңылауі 5 ~ жапырақты 
қынап; 6 — бадананың мойын қалыптастыратын, қынап-

тыц жогаргы бөлігі; 7 —бадана; 8 — црықтары мен 
тамырларының қалыптасуы. 1 — црықтар; 2 — тубіршек 

жетілмеген сабақ. Г — жапырақ: 1 — жасыл бөлігі;
2 -  мойны (жапырақ қынабының жогаргы бәлігі), 

3-бадананың қцрамына кіретін (жапырақ қынабының 
төменгі бөлігі )9 ешші қабыріиақ; 4 — жапырақшы қынап.

Ц -  црықтанган бііріиік пен тамыршасы (бадананың 
барлық етті қабыршагы алынып тастпалган) бар жуашық

тпцбіртегі

Сорттар үрыңтар саны бойынша сипатталады: ащы 
сорттар көп үрыңты, ал төтті сорттары аз үрық салады.
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Сорттар, сонымен катар сыртңы белгілеріне ңарай, 
яғни түріне, өлшеміне, бадананың бояуына қарай сипат- 
талады. Түрі ж азы ң, дөңгелек және үзын болуы мүмкін. 
Сыртңы (ңүрғақ) қабырш аңтарының бояуы аң, аңшыл- 
жасыл, сары, қоңыр, ал ңызыл, өр түрлі реңді күлгін бо
лады. Іш кі (шырынды) қабы рш ақтары ны ң бояуы: аң, 
жасыл реңді ақ , күлгін реңді аң, сары реңді аң.

Үя салуы өнімді жинау кезінде аналың ж уаш ың тү- 
біртегінде аналың баданалардан тараған санымен аның- 
талады. Ол кіш і (1-2), орташа (3-4) жөне үлкен (5-6 жоға- 
ры) болуы мүмкін.

Үрықтану деп өскен бадананың түбіртегінде қалып- 
тасатын жабың өскіш бүршік санын атайды. Баданалар- 
ды аз үры ңтанаты н (1-2 үры қ), орташ а үры ңтанаты н 
(3-4 үрың) жөне көп үрыңтанатын (төрт үрықтан артың) 
деп ажыратады.

Баданалар өлшемі бойынша үсаң (массасы 60 г дейін), 
орташа (60-120 г) және ірі (120 г жоғары) болып бөлінеді.

Сорттар т ір ш іл ік  кезең ін ің  үзаңты ғы на ңарай тез 
пісетін (80-90 күн), орташ а пісетін (90-120 күн) жөне 
кеш  пісетін (120 күннен ж оғары ) болады. Тез пісетін 
сорттардың баданаларының түрі көбінесе ж азы ң келеді.

Сорттар: Қараталдық, Арзамасский, Каба, Октябрьский.
Сарымсақ. Сарымсаң көбінесе өзінен көбейеді. Бада- 

наны отырғызған кезде ж азды ң ортасында ір і күрделі 
бадана ңалыптасады. Сидам сабақты сорттардың бадана- 
ларында гүлді сабаңтары болады. Мүнда гүлдер пайда 
болады, біраң түқым қалыптаспайды. Гүлдену кезінде 
осы гүлдердің негізінде майда бадаш ықтар дамып шы- 
ғады, бүлар тек екі жылдан соң ңалыпты бадана береді. 
Біраң жоғарыда аталған баданалар сирек ңолданылады.

Сарымсақтың түқымдық дөні болып саналатын бада- 
насы 5 бөліктен: түбіртектен (ңысңартылған сабақ), бір 
ңүрғаң мүйіз төрізді қабырш ақтан, бір етті қабыршаң- 
тан, ортада орналасқан түбіртектегі бүрш іктен жөне 
тығыз тамыр оймағынан түрады.

Баданалардың өсуі бүрш іктің қабаттарын бүрғылап 
тесетін оймақтың өсуінен басталады, олар жоғарғы бет- 
ке шыңңанда жапыраңтарды босатады да солып, өледі.
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Ж аэ айы ны ң  ортасы нда ж ап ы раң  ң алды қтары н ы ң  
түбіртектерінде ж аңа бүршіктер дамиды, ал олардан ба- 
даналар шығады. Сарымсаңтың ж апы рақтары  ж азы қ 
келеді, төменгі жағы ңайырылған. Сарымсаңтың тамыр 
жүйесі аз ңуатты; 50-60 см-ге дейінгі тереңдікке енген.

Сарымсақтың екі түрі бар: жерортатеңіздік -  жапы- 
рақтары үлкен, сидам сабақты ж өне сидам сабаңсыз 
түрлі, баданалары ірі келеді. Ортаазиялың түрінің жа- 
пырақтары ж іңіш ке, баданалары үсақ.

Тапсырма:

Ж уа мен сарымсаң баданаларының ерекшеліктерімен 
жөне олардың сорт сипаттамаларымен танысу.

Ж үмысты орындау төртібі:

1. Ж уа түрінің биологиясымен, жуа жөне сарымсаң 
зсорттарының сипаттамасымен, сонымен ңатар арнайы
әдвбивттбр бойынша олардың агротехникасымен танысу.

2. «Ж уа егетін адамның сөздігіне» жауап қүрастыру. 
Терминге анықтама беру: ж уа көшетін, шалңанды, жа- 
тынды, сарымсаңты, бадашыңты, іріктемелерді сақтау
температурасын белгілеу.

3. Екпе ж уа мен сарымсаңтың баданаларын алып,
оларды өлшеп жөне сыртқы қүрылысына талдау жүр- 
гізу. 32-кестені толтыру керек.

32-кесте
Жуа мен сарымсақ сорттарыньщ сипаттамасы

(табиғи түрлер бойынша)
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4. Оқу қүралдарын жөне технологиял ың картаны пай- 
дал анып, ж уа мен сарымсаңтың агротехникасына жөне 
жуа көшеттерін отырғызуға талдау жасау.

Қүрал-жабдыңтар:

Ж уа мен сарымсаңтың үлестіру материалдары. Аль- 
бомдар, ж уа сорттары мен түрлерін ің  суреттері жөне 
түрлі-түсті плакаттары, маш иналар кеш енінің плакат- 
тары мен суреттері, ж уаның зиянкестері мен аурулары- 
ның суреттері, гербарий жене формалинге салынған ма- 
териалдар, техникалы қ таразы лар, табаңш алар, мил- 
лиметрлік сызғыштар, пыш ақтар, пинцеттер.

Бақылау сүраңтары:

1. Ж уа сорттарын аныңтайтын белгілер.
2. Ж уа сорттары бадана өлшемдеріне қарай қандай 

топтарға бөлінеді?
3. Ж уа сорттарын тірш ілік кезеңі үзақты ғы на байла- 

нысты топтастыру.
4. Сарымсаң баданасының 5 бөлігін атаңыз.
5. Ж уа-шомырдың жеміс мүшесі қалай аталады?
6. Үялану дегеніміз не?
7. Сарымсаң немен көбейеді?
8. Сарымсаңтың ж ы луға талабы.

7.5. Тамыржемісті көкөніс өсімдіктер

Сабақтың м ақсаты : Тамыржемістілердің ботаника-
лы к, биологиялың жөне ш аруаш ылың ерекш еліктері- 
мен таныстыру.

Әдістемелік нцсцау және тіісініктеме

Асханалың тамыржемістілерге сөбіз, асхана ңызыл- 
шасы, аңж елкен, ботташық, балдыркөк, ш алғам жөне 
ш алңан, шомыр жатады.
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Тамыржемістілердің қүрылысы. Тамыржеміс -  жуан- 
даған тамыр мен сабаң. Ол бастан, мойыннан жөне та- 
мырдан түрады. Басы -  өсімдіктің түңым жарнағының 
жоғарғы бөлігі (эпикотиль) -  ол сабақтың өте ңысқарған 
түрі. Өсімдіктің басынан оның жапыраңшалары тарай- 
ды. Мойын -  там ы рж ем істерін ің  ортаңғы  бөлігі; ол 
өсімдіктің ңоректік тамырымен бірге ңалыптасып дами- 
ды (гипокотиль). Ж азы қ жөне дөңгелек тамыржеміс- 
тілерде (шалған, шомыр, тарна, ңызылша) мойын оның 
ең жеміс беретін, жеуге жарамды жері болып табылады. 
Оның сырты тегіс ж әне тамыры болмайды. Үзын та- 
мыржемістілердің (үзын ш алңан, сөбіз, ботташьщ, аң 
ж елке) там ы ры ны ң төменгі бөлігі ж уандай отырып 
қалыптасады жөне ол тамырдың өзегі болып (стержень) 
табылады. Сабаң ішінде өзек болады, ал тамыр да өзек 
болмайды. Сондыңтан үзын тамыржемістілерде, мыса- 
лы сәбіздің ортаңғы бөлігінде өзекті емес сары түске 
реңсіз боялған сүректі көруге болады, одан кейін (көру- 
ге өте ңиын) камбий ңабыңшасы орналасқан жөне одан 
кейін етті, толық ңабат кетеді (флоэма), ол сыртқы ңабы-
ғымен ңапталған.

Қызылшаның тамыр жемісі қүрылысы біршама күрде -
лірек келеді. Оның камбий қабыңшасы -  негізгі тін ғана 
болады, ол ш еткі (переферия) ңабыңшасымен жанасып 
түрады. Мүндай дамыған тін перецик л деп аталады. Ал ай
да оның ерекшелігі алғашқы жапырақшасының шығуы- 
на дейін белсенді. Бүл кезде жас сүректік паренхимада 
негізгі тіні оның бірнеше тіндерімен автономиялы (жаңа 
камбий шеңбері арңылы) байланыса отырып дамиды жөне 
ол тамыржемістінің одан өрі дамуына, флоэманың пере- 
ферияға күңгірт боялуына байланысты тамырлы-талшың- 
ты жіпш елермен кезектесе қалыптасып отырады. Та- 
мыржемістіге ж іңіш ке қиың жүргізген кезде жөне оған 
ж ары қ түсіргенде қара нөзік шеңбердің тіндері аш ық 
мөлдір түске өзгеріп, ал ашық шеңберлер күңгірт болып 
кетеді. Одан соң тамыржемістілер өлшемі дөрекі аң сақи- 
налардың салдарынан үлкейгенін байңаймыз. Сондай-ақ, 
сақиналары  к іш ігір ім  тамыр ж ем істілерді алу үш ін
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өсімдіктерді отырғызғанда ңатарларды ң аралы ғы  бір- 
бірінен 6-8 см-дей болуы қажет.

Тамыржемістінің үзындығын басынан бастап анық- 
тайды (тамырдың 1 см-ге дейінгі ж апы рақсы з бөлігі). 
Тамыржемістінің басының көлемі үлкен, орташа, кіш і 
болуы мүмкін. Тамыр жемісі кіш і сорттары ерекше ба- 
ғал ан ад ы . М үндай там ы р ж ем іст іл ер д ің  ж ап ы р ағы  
өнімді, ал тамыры там ы рлы -талш ы ңты  ж іпш елерден 
түрады. Сондыңтан түқымға тамыржемістілердің басы- 
ның кіш кентайы н таңдайды.

Балдыркөк (Аріит graveolens L.). Иісті балдыркөк — 
ңолдан егілетін, суыңңа төзімді, екі ж ылдың, көкөністі, 
хош иісті өсімдік. Түңымы өте майда (1000 дананың мас- 
сасы 0 ,4 -0 ,8  г). Өсу кезеңі ү зақ  мерзімді. Сондықтан 
ашың ж ы лы ж айда оны көшет ретінде егеді. Оның веге- 
тациялы ң кезеңі 120-170 күн. Т ірш ілігінің бірінш і жы- 
лында тамыры немесе тамыр жемісі және жертаған жа- 
пырағы түзіледі. Екінш і ж ылында үсаң ақ гүлдер шо- 
ғыры түзіледі. Үш түр тармағы белгілі: ж апыраңты , са- 
ғаңты жөне тамыржемісті. Кең тараған сорты -  Яблоч
ный, Деликатес.

Б алды ркөктің  қүрамы нда витаминдер, минералды 
түздар, норуыздар мен эфир майы бар. Ж апы рақты  бал- 
дыркөк, тамыржемісті балдыркөктің жапыраңтары мен 
сағаңтары, тамыржемістері тамаң және консерві өнер- 
көсібінде, эфир майы, дөрі-дәрмек өнеркөсіптерінде ңол- 
данылады.

Сәбіз (Daucis carota L.) — екіж ы лды қ өсімдік. Б ірінш і 
ж ы лы  ол көп ж апы рақ жөне тамыр жеміс береді, екінш і 
ж ы лы  гүлдеп, үрыңтайды. Гүлі аң түсті.

Сәбіздің сорттары оның там ы рж ем ісін ің  түстеріне 
ңарай аң жөне сары түсті болады. Сөбіздің ортаазиялың 
асхана сорты (сары Мирзой жөне тағы  басқалар) сары 
түсті болып келеді.

'фЬ *■

Собіздің сорттары тағы  да оның ж ем ісін ің  піш ініне 
қарай аж ыратылады: доғал бітеулі піш інді, яғни ерте 
піседі. Сөбіздің флоэма жоне ксилемо ңабаттары оның 
сортын аныңтауға комектеседі. Сөбіздің сүрегі шамалы
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ңаттылау, ңүрамында ңанты аз. Тамыржемістінің басы 
тегіс болады. Сүрегінің өлшемі тамыржемісінің 25-90% - 
ын ңүрайды.

Биологиялық жөне шаруашыльщ ерекшеліктерге ңа- 
рай оның сорттарын аныңтауға болады: тез пісетін (егіл- 
ген күннен бастап піскенге дейін 80-100 күн), орташа 
пісетін (100-120 күн), кеш пісетін (120 күннен ары ңарай). 
Сөбіздер гүлдеуге бейімділігі жағынан да ерекшеленеді 
(бірішпі жылы гүлдейтін, түрақты, түраңсыз).

Сөбіздің сорты тамыр жемісінің жарылу ерекшелігіне 
ңарай елсіз, орташа жөне жарылуға өте бейім болады. 
Сөбіздің сақталғыштың ңасиетіне де ңарай үзаң саңта- 
латын, орташа саңталатын, нашар саңталатын болып 
бөлінеді.

Тамыржемістіні дәмдік сапасына ңарай жоғары сапа- 
лы, орташа сапалы жөне төменгі сапалы деп ажыратады.

Асхана үшін оның сорттарын ерте жаздың және сақ- 
талғыштығына ңарай — күздік-қыстың қолдануға бола
тын деп бөледі.

Дақыл жағынан оның үзын доғал бітеу сорттары кең
тараған: Нантпская 4, Шантенэ 246, Москвалық қыс- 
тық А-515, Витаминді және Лосиноостровская 13, ал 
оңтүстікте ыстыңңа төзімді, кеш пісетін сорттары: Не
сравненная, Бирючекутская 415, цызыл Мирзой 228 
және сары. Мирзой 304.

Ақжелкен (Petroselinum hortense Hoffm). Ақжелкен- 
нің тамыр жемісі жөне жапырағы аспаздыңта түздық 
ретінде, консервілеу және кептіру өндірісінде қолданы-
лады.

Тамыржемістінің еті ақ хош иісті. Ж апырақтары бір 
жүйеге жинаңталған. Аңжелкен екінш і жылы гүлдеп, 
үрық береді. Үрығы ж ай өседі, егілгеннен кейін 15-25
күннен кейін шығады.

Аңжелкеннің сорттары: тамырлы — Қантты, Жеміс- 
ті, Бордовикская; жапыраңты -  ңарапайым жапыраң- 
ты. Ақжелкен жылыжайда жаңсы өседі.

Ботташық (Pastinaca satiua L) — екіжылдық өсімдік, 
тамыры өзек төрізді, етті тамыр жемісі бар, дөңгелек 
немесе конус төрізді пішінді болып келеді.
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Ертедегі кездерде ботташық кең тараған, оны картоп 
орнына пайдаланған. Тамыр ж емісінің сырты ж ай не
месе көздермен ңапталған, түсі бозғылт, жапыраңтары 
майда, астыңғы жағынан шашаңтармен жабылған.

Ботташ ық — аязға төзімді өсімдік, егістікте қыстай 
алады. Ботташ ықтың өсу мерзімінің уақыты егілгеннен 
жинап алғанға дейін 120-180 күн.

А ймақтық сорттар: ерте пісетін -  Дөңгелек, Студент.
А лаботалар түңымдасы (Chenopodiaceae). Өсімдіктің 

бүл түңымдасынан асхана ңы зы лш асы н алуға болады 
(Beta vulgaris L.). Өсімдік екі ж ы лды қ. Б ірінш і ж ы лы  
тамыр жемісін береді, бір ңыс сақталған соң екінш і ж ы 
лы гүлдеп, қоңырау төрізді гүл беріп, түқым береді, ңоры- 
тындысында түңымы -  ңоран тәрізді.

Терісі мен етінің түсіне қарай келесі түрлері анықта- 
лады: 1) аң қы зы лш а (қантты) -  сырты мен еті аң түсті;
2) ақ жасыл басты (жартылай қантты); 3) азы қты қ сорт
тар -  сырты сары немесе алңызыл түсті; 4) азы қты қ ж ар
тылай қантты сорт -  сырты мен жеміс еті ақ, басы кейде 
тамыр жемісінің жартысына дейін алқы зыл; 5) асхана- 
лың сорт -  қабығы мен жеміс еті күңгірт-қы зы л.

Қызылш аның белгілеріне қарай ажыратуы оның та
мыр жемісінің піш ініне, жапырағы мен сағағына қарай 
болады жөне тамыр жемісін кескен кездегі жеміс етіне 
қарай аж ырата аламыз. Қызылш аның өр түрлі сортта- 
рына байланысты сабағына дейінгі үзындығының түсі 
аң, ж асыл, сары, алңызыл, ңызыл-күңгірт-ңызыл; жа- 
пырақ таралуы -  жерге ж ақы н, ж артылай тік және тегіс.

Ж апыраң беті -  тегіс, бүйра, қатпарлы , ал піш іні -  
үшбүрыш, жүрекш е, төртбүрышты, өр түрлі сорттардың 
жапырағы мен сағағының түсі -  күңгірт-ңызыл, күлгін, 
қызыл, алқы зы л, ңызыл-жасыл.

Тамыр ж ем істілердің  п іш ін і ж азы қ  болып келеді. 
Тамыр ж ем ісін ің  ж оғарғы  беті -  тегіс, б іркелкі емес, 
кедір-бүдырлы.

Тез пісуіне байланысты сорттарды ерте пісетін (өскін- 
дері пайда болғаннан өнімді алғанға дейінгі мерзімі -  
100 күн), орташа пісетін (100-130 күн), кеш  пісетін (130 
күннен артық) деп бөледі.
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Ж еміс жүмсағының түсін, сақиналануын түрлі-түсті 
кест^жөне сақинаның шкаласы бойынша анықтайды. Са- 
қиналау бойынша (ВИР шкаласы) бояу қарңындылығы- 
ның келесі түрлерін ажыратады: 1 -  кең ақ сақинасы бар 
қызыл; 2 -  ені шамалас келген ақ сақинасы бар, аңшыл- 
қызыл; 3 -  ақшыл сақинасы бар қызғылт; 4 -  алқызыл 
сақиналы ақш ыл-күңгірт; 5 -  қызыл сақинасьі бар күң- 
гірт; 6 -  қызыл сақинасы бар қара күңгірт.

Асханалық қызылшаның ж азы қ сорттарының ішінен 
солтүстікке аудандастырылғандары: Полярная жазық 
К-249, Пушкинская жазық К-18, орталық аймақтарда 
Египетская жазық жөне ПрибовскаяжазықА 473 сорт- 
тарын, оңтүстікке -  Донская 367, сібірде -  Сібірлік 
жазық 167/367  сорттары аудандастырылған.

Ш ар төрізділер ішінен Бордо 237 жөне Подзимняя 
А-474, сонымен қатар дөңгелек Ленинградтық 221/17,
солтүстікте -  Северный шар К-250.

Тамыржемістілер ішінен орамжапыраңтылар туқым- 
дастарына шалқан, шалғам, шомыр жене тарна жатады. 
Шалгам (Raphanus sativus L Subsp. Radiculus Pers) жөне 
шалқан (Raphanus sativus L hubemusAlb) бір түрге жатады. 

Шалғам -  бір жылдық, ал шалқан -  екі жылдың өсімдік. 
Екі дақыл да суықңа төзімді, топыраң ңүмарлылыгы

жөне ылғалға талабы зор.
Сорттың белгілері -  дөңгелек түрі жөне жалыраң өл-

шемдері, пішіні жөне тамыржемісінің түсі болып табы-
лады.

Ш алғамның анағүрлым кең тараған сорттарына: За
ря, Ж ара, Сакса, аң үшы бар Розово-красный 230, жер- 
гілікті Дунганский, Вюрцбургский 59 жатады. Ш алқан 
сорттарына: Майская белая, Одесская 5, Деликатес, Бе
лая круглая зимняя, Черная круглая зимняя жөне Прай-
воронская жатады.

Тарна (Brassica hapus L.). Тамыржемістінің негізгі
жеуге жарамды бөлігі — сүректі паренхима, сөлімен тол-
тырылған, аң затңа, ңантқа, витаминдерге, минералды
түздарға бай.

Тарна -  суыңқа төзімді өсімдік, оны солтүстік жөне 
орталық аймақтарда өсіреді. Тарна сорттары ішінен кең
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таралғаны — Красно-сельская. Көп аймақтарда жергілік- 
ті сорттар кездеседі.

Ш омыр (Brassica campestrisL .) -  тарна секілді солтүс- 
тікте жөне солтүстік-батыста тараған. Оны ж аңа, дем- 
делген жөне турама түрінде қолданады. Ж еміс жүмса- 
ғында 6% ңант, В1, В жөне С витаминдері бар.

Ш омыр сорттарынан кең  тарағаны : Петровская 1 
және М айская желтая зеленоголовая 172 ; Солтүстік 
және Қиыр Ш ығыста — Соловецкая, Петровская 1 . Орта 
А зияда ыстыңқа төзімді ж ергілікті намангандық жөне 
самарңандың сорттарын өсіреді.

Тапсырма:

Тамыржемістілер биологиясымен танысу.
Табиғи тамыржемістілерді алып, оларға талдау жүр- 

гізу. Ш каланы қолданып, сөбіз жөне қы зы лш а тамыр 
ж ем істерін ің  түсін ің  тобын аны ңтайм ы з. Сөбіз жөне 
қы зы лш а агротехникасы ны ң ерекш еліктеріне талдау 
жасау. Мүнда түсініктемелерді, кестені жөне ңосымша- 
ларды пайдаланады (20-кесте).

33-кесте
Тамыржемістілердің морфо логия лық сипаттамасы

Дақыл
жөне
сорт

Массасы,
г

Айырмашылыңтары
Ксилема 

жөне флоема 
арақатынасы 

% диаметр

Піші- 
ні 1/d Түсі Дөмі

диаметрі, 
мм. d

сүрюк 
диамет- 
рі, мм

Қ үрал-ж абды қтар:

Үлестіру материалдары (тамыржемістілер). Тамыр- 
жемістілер сорттарының аурулары мен зиянкестерінің 
суреттері, түрлі-түсті плакаттар, альбомдар, машиналар 
кеш енін ің  плакаттары  жөне суреттері, тамы р жеміс-
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тілердүрылымының сызбалары, бояулардың түрлі-түсті 
ш калалары , өсімдіктер гербарийлері, формалинге са- 
лынған материал, техникалық таразылар, табаңшалар, 
миллиметрлік сызғыштар, пышаңтар, пинцеттер.

Бақылау сүрақтары:

1. А сханалық тамыржемістілерге қандай дақылдар 
жатады?

2. Тамыржемістің ңүрылысы.
3. Сөбіз сорттарын ажырататын белгілері.
4. Сәбіз сорттарын nicy мезгіліне ңарай топтастыру.
5. А қж елкен мен балдыркөк жемістерін пайдалану

жолдары.
6. Қызылш а түрлерін атаңыз.
7. Қызылш аның тамыржемісі неден пайда болады?

7.6. Бүршақ дақылдары және қант жүгерісі

Сабаңтың мақсаты: Көкөніс бүршаң даңылдары жөне 
ңант жүгерісімен, олардың сорттарымен, өсіру жағдай- 
ларымен жоне ңолдану төсілдерімен танысу.

Әдістпемелік нцсқау және ті/сініктеме

Қүрамында басым көпшілігі көмірсулардан түратын 
басқа көкөністерге қарағанда, асбүршаңтың, үрмебүр- 
шаңтың, сондай-ақ жүгерінің түңымдары жөне жеміс-
тері нөруызға бай.

Асбүршақ — бцршақ (ҒаЬасеаё) түңымдасына жатады.
Көконіс асбүршағының барлық сорттары Pisum sativum
L. түріне жатады. Олар ңанттылар, қүрамында талшық-
ты тері қабаты жоқ, төтті жармасымен жөне аршылған
(жеуге келмейтін жеміс жармасымен, біраң төтті, тегіс
немесе кедір-бүдырлы түңымдарымен) болып бөлінеді.
Өсімдіктер суыңңатөзімді, 4 °С-қа дейін коктемгі суықңа 
төзеді, топырақтың жоғары ылғалдылығына таланты.
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Оларға ңараш ірікпен мейлінше ңамтамасыз етілген, 
бейтарап реакциялы  (pH 6,8*7,4) саздаңтар жаңсы топы- 
рак бола алады. Асбұршақ тамырында түйнекті бакте
рия лар дамиды, олар ауадан бос азотты сіңіреді. Сондық- 
тан топырақ ж ақсы  ауа өткізгіш  болуы керек.

Асбүршаң -  өзін тозаңдандырушы, бірақ ж артылай 
айқас тозаңдануы  да м үм кін . Ерте п ісіп -ж етілу ім ен  
ерекшеленеді: өскіндері 3-5 күннен егістен кейін шы- 
ғады, ал ерте сорттарындағы алғаш ңы ж иы н өскіндер 
ш ы ққаннан  38-45 күннен кей ін  ж үргізілед і. Қ антты  
сорттарында ңалақш аларды 40-50 күн аралығында жи- 
науға болады, ал түңым үш ін бір мезгілде ж инап алады.

Асбүршаңтың ңантты сорттары мыналар: тез пісетін -  
Генри 15, кеш пісетін -  Неистощимый 195, сахарный 
мозговой 6 жөне Жегалова 112. Аршылған сорттары: ерте 
пісетін -  Ранний 301, Ранний консервный 2 0 /2 1 ; орта ер
те -  Превосходный 240, Овощной 76, Победитель Г-33, Ско
роспелый мозговой 199, ал кеш пісетіндер -  Борец 2040. 
Барльщ  осы сорттар бір реттік ж инауға ж арам ды , ал 
негізгі орта ерте сорт Превосходный 240 жене кеш пісетін 
Борец 2040 жалырылып ңалуға төзімді болғандыңтан, ме- 
ханикаландырылған бір реттік жинауға қолайлы.

Үрмебүршаң (Phaseolus vulgar is L . ) -  бүршаң түңым- 
дасына ж атады . Ол асбүрш аңқа ңарағанда ж ы лу мен 
ж арыңты көп қаж ет етеді; қы занаңқа қаж етті климат- 
ты к жағдайларда жаңсы өседі. Түңым өсуі үш ін ең төмен 
температура 8-10 °С. Топырақ пен тыңайтңыш тарды та-

Ш

лап етуі асбүршақңа үқсас.
Аса көп таралғаны үзындығы 25-40 см бүталы сорт- 

тар. Көкөніс сорттарында талш ықты ңабаты жоң, жеміс 
жармалары болады, ал пісіп-жетілген дөн ж ақсы  жетіл- 
гені (піседі). Оңтүстікте жөне орта белдікте аса көп та- 
ралған сорттары: талшыгы. жоқ Сакса 615 (жемістері 
жөне дөндері аш ы қ жасыл); Триулеф сахарный 764 (бүр- 
шағы жасыл, дөні сарғыш-қызыл); Пионерка 18 (дөндері 
аң). Талшығы ж оқ Сакса сортының өскіндерінің шығуы 
мен алғаш қы  ж инау аралығы 42-50 күнде өтеді, басқа 
сорттарда 50-60 күн. Қалақш аларды ж инау 1 га-дан 100- 
160 ц-ге дейін жетеді, дөндері -  10-12 ц.
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Қант жүгерісі (Zea mays, saccharata S turt) дөнді да- 
ң ы д і  (Роасеае) тұңымдасына жатады. Үзындығы 2-4 м 
тік сабағы болады, бұдан жапыраңты ңынап бастама ала
ды. Ж апыраң алақаны таспа төрізді, төменгі бөлігі -  жа- 
лаңаш , жоғарғы бөлігі түк басңан. Ж үгері мықты тамыр 
жүйесін қүрайды. Түбін көму кезінде ңосымша тамыр
лар ш ығады. Сабаңтың төбесінде аталы қ гүл шоғы -  
сүлтан пайда болады. Аналық гүл шоғы -  күрделі масаң 
собың деп аталады. Ж апыраң қолтығында пайда бола
ды. Бір сабаңта 5-10 жөне одан да көп собықтар болуы 
мүмкін.

Собың түрі өзгерген жапыраңтармен ңапталған. Жү- 
герінің жемісі -  дөнек; жеміс ңабыңшасы дөнмен ажы- 
ратылмайды. Дөннің түсі сарғыш немесе ақ, пішіні -  жал- 
пиған. Қант жүгерінің дөні суды тез сіңіріп алады жөне 
кеуіп кетсе бүрісіп ңалады.

Қант жүгерісі -  жыл ы жөне ылғал климаттың өсімдігі.
Оның дәні 11 ’С-та 23 күннен кейін өсіп шығады, ал 18 °С-
та 10 күннен кейін, 3 °С ңысңа мерзімді суьщ үратын бол- 
са, өскіндер өліп қалады. Күзгі суьщ үру да оған ңауіпті. 
Орта белдеуде күнніц-жақсы ңыздыратын жерлерінде тек 
тез пісетін сорттарын өсіреді. Тез пісетін сорттардан 
суыңқа төзімді сорт — Тираспольская Скороспелая 33 
осіріледі. Ол өскіндер шыңңаннан 80-90 күннен кейін 
жеуге ж арамды  собыңтарды береді. Оңтүстікте ңант 
жүгерісінің өнім сорттарының таралғандары: ерте пісе- 
тін —Кубанскаяконсервная 148, ЧиібридЮбилейный427 
жөне Ранняя золотая 401; орта пісетін -  Смена 144-2 жөне 
Аккорд 72 консервілеу үшін қолданылады, өскіндер шың- 
ңаннан соң 90-100 күннен кейін пісіп-жетіледі.

Тапсырма:

Көкөніс бүршаң дақылдары мен ңант жүгерісінің аг- 
ротехникасымен жене биологиясымен арнайы өдебиет-
тер бойынша танысу.

Бүршақ пен жүгері жемістерінің натуралды үлгілерін 
алу жөне оларға піпгіні бойынша талдау жүргізу (34-кесте).
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Көкөніс бүршақ даңылдары мен ңант жүгерісінің аг- 
ротехникалық ерекш еліктерін талдау.

34-кесте
Көкөніс бұршақ дақылдары мен қант жүгерісінің

сорттарын сипаттау

Дақыл, сорт
Бүршақ, жүгері 

собықты жемістерінің 
өлшемдері, см

Бүршақ түқымдары жүгері жемістері
диаметрі,

см пішіні түсі жеміс 
саны, дана

Асбүршақ
Үрмебүр-

шақ
Жүгері І

Қүрал-жабдыңтар:

Бүрш аңтарды ң жөне ж үгерін ің  тір і экспонаттары . 
Бүрш ақ және жүгері сорттарының суреттері, түсті пла- 
каттар, олардың жемістерінің ңүрылысы, бүршаң агро- 
техникасы бойынша қүралдардың және машина кешен- 
дерінің суреттері мен нлакаттары , бүрш ақ нен ж үгері 
сорттары өскіндерінің түқым пайда болғанға дейінгі ара- 
лығындағы гербарийлері, формалинге салынған матери
ал, бүршақ және ж үгерінің зиянкестері мен аурулары- 
ның суреттері салынған альбомдар, муляждар, таразы- 
лар, табақш алар, миллиметрлік сызғыш тар, пыш аңтар, 
пинцеттер.

Б а қ ы л а у  сүраң тары :

1. Асбүршақтың биологиялың ерекш еліктері.
2. Асбүршақ сорттарының пісу мерзіміне ңарай белгі- 

ленген топтарын атаңыз.
3. Үрмебүршаңты өсіру аймақтары.
4. Қант жүгерісінің морфологиялық қүрылысы.
5. Қант жүгерісінің ж ы луға талабы.
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7.7. Ж асы л  ж ене көпж ы лды қ көкөніс дақы лдары

Сабаңтың мақсаты: Ж асыл жөне көпжылдың көкөніс 
даңылдарымен танысу, оларды өсіру.

Әдістемелік нцсцау және тусініктеме

Ж асыл көкөніс даңылдар негізінен ж аңа піскен кү* 
йінде қолданылады. Оларға біржылдың өсімдіктер (ақ 
сүттіген, аскөк, саумалдық, екпе шытыр) жөне көпжыл- 
дық өсімдіктер (аңжелкен, жуа-батун, қасқыржем, pay
ғаш , қымыздық, торңын) жатады.

Ақ сүттіген (Lactuca sativa L .) -  аңкекіре түқымда- 
сына жатады. Б ір жылдың, өздігінен тозаңданатын өсім- 
дік, тағамға жапырақтарын ңолданады. Ақ сүттігеннің 
үш  түрі өсіріледі: ж апы рақты , қауданды жөне ромен. 
Ж апырақты  ақ сүттіген ж апы рақ жертағанын ңалып 
тастырады, ңауданды түрі дөңгелек пішінді борпылдаң 
қаудан түзеді, ал аң сүттіген -  ромен үзын ж үмыртқа
тәрізді пішінді келеді.

Аң сүттіген -  суықңа төзімді тез пісетін өсімдік, 5-6 С
топыраң температурасында толық өскіндер береді, ал
35-45 күннен соң оны тамаққа пайдалануға болады. Аң 
сүттігеннің өсуі үшін тиімді температура IgdnC. Ол 3-4 С
үсікке дейін төзімді келөді.

Аң сүттігеннің сорттық белгілеріне: жапырақ жерта-
ғаны, жапырақ алақанының пішіні жөне оның екі жаңқа 
айырылуы жатады. Ж апырақ алаңанының жоғарғы беті 
бүйраланған. Қауданды ақ сүттігеннің сорт белгілері 
қауданның пішіні жөне тығыздығы. Ж апырақты сорт- 
тардың ішінен ең кең тарағандар -  көшеттік Москва- 
лық, ал қауданды тез пісетіндерден -  Бетптнера жөне 
Каменная головка сары , орташа пісетіндерден -  Май- 
с кий, Берлиндік сары, Первомайский, кеш  пісетіндер 
ден -  одессалыц Кучерявец, Ледная гора, Крупнокочан
ный, ал ақ сүттіген-роменадан — Париждік жасыл сорт
тары көп тараған.
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Жапырақты аң сүттігенді сегіз ңатарлы (12,5х7)+52,5 см, 
ал ңаудандыны екі қатарлы 20+50 см таспамен себеді.

Ж апыраңты сорттарды себу мөлшері 1 гектар жерге 
3- 5 кг, ңаудандыларда 1,5-2 кг болады. Себу терендігі 1,5-2 см. 
Өскіндер пайда болған кезде оларды ңатарда 3-5 см ңа- 
шыңтыңңа ңалдырып сирету жұмысын жүргізеді, яғни, 
жапыраңты сорттарға 8-12 см, қауданды ерте пісетіндерге 
12-15 см, кеш  пісетіндерге 20-25 см. Суғарудан кейін 
қатараралық ңопсытады жөне арамшөптерді отайды. Ақ 
сүттігенді қүрғақ ауа райында тамырымен бірге жүлып 
жинайды немесе жаңбырдан соң кепкен кезде жинап ала
ды. Ж иналған аң сүттігенді өткізуге дейін ңараңғы, сал- 
ңын жерде сақтайды. Ж апыраңты  ақ сүттігеннің өнімі 
1 га жерден 50-200 ц, ңауданды ақ сүттігендікі -  200-300 ц 
немесе одан да артық болады.

Аскөк (Anethum graveolens L.) балдыркөк (Аріасеае) 
түңымдасына тән. Өздігінен тозанданатын, бір ж ы лды қ 
өсімдік. Бүл өсімдік эфирлі аскөк майына өте бай келеді. 
Мүны әр түрлі тағамдарды хош  иістендіруге арналған 
дөм ңоспа ретінде пайдаланады.

Аскөк 13-17 °С темнературада жаңсы өседі. Өскіндері 
пайда болғаннан кейін 25-30 күннен соң, ал түқымдар- 
ды 110-120 күннен кейін пайдалануға болады.

Қыс алдында немесе ерте көктемде себеді. Себу сыз ба
сы жапырақты аң сүттіген секілді. Себу терендігі -  2-3 см.

Тез өсуі үш ін түңымдарды себу алдында 2-3 күн бүрын 
ж ібітіп қояды. Өнімді ж инау кезінде биіктігі 10-15 см 
болуы ңажет жөне өсімдікті тамырымен бірге ж үлы п, 
жөш іктерге салып отырады. Түздауға арналған аскөкті 
гүлденуден соң бауға байлап жинап алады. Өнімді ж и 
науды қүрғаң кезде өткізген жөн. Аскөк өнімі 1 га ж ер
ден 80-120 ц, ал түздауға арналған қүрғаң өсімдіктер -  
120-150 ц-ге жетеді.

Ңымыздың (Rumex acetosa L) қараңүм ы қтар (Poly- 
gonacea) түңы м дасы на ж атады . К өпж ы лды ң суы қңа 
тозімді осімдік, топыраңтың жоғары ңүнарлығын ңажет 
етеді. Тамаңңа жас жасыл жапырақтарды ңайнатылған 
күйінде пайдаланады.
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Қымыздықты бір жерде 7-8 жылға дейін өсіреді. Егер 
алдыяда 1 га-на 60-80 кг есвбімен минералды тыңайт- 
қыштар енгізілсе, жоғары өнім береді. Коктемде, жазда 
жөне ңыс алдында себеді; себу төсілі -  екі тармақты
20-50 см; еебу мөлшері -  1 га 3-5 кг.

Өскіндер 2-3 °С температурада шығады. Қымыздьщ- 
ты күту процесінде суару, қатараралыңтарын ңопсыту, 
отау жүмыстары жүргізіледі. Өнімді 3-4 рет жинайды, 
мүнда гүл сабақтарын пайда болуына ңарай алып тастай
ды. Ж апыраңтарды кезекті жинаудан кейін өсімдіктер- 
ді азотты тыңайтқыштармен 1 га-ға 20-30 кг мөлшерінде 
қоректендіреді. Үш рет жинаудан кейінгі өнім 1 га-ға 
300-400 ц-ге жетеді. Қымыздық сорттарының көп тара- 
ғандары: Белъвильский, Одесский 17, Майкопский 10
жөне Широколистный.

Рауғаш (Rheum rhapoticum L.) ңараңүмыңтар (Polygo-
naceae) түңымдасына жатады. Көпжылдың көкөніс, та- 
мақңа ж апы рақ сағағын пайдаланады, олардан нөрсу, 
кисель, тосап, пирогқа керекті қоспа, мармелад дайын- 
дайды . Р ауғаш ты ң ж апы раң сағағы ны ң кҮРам ы нДа 
1,5% қыш қыл (алма және лимон), пектинді заттар бар. 
Лимон жене алма қышқылдары ерте коктемгі кезеңдегі 
ж аны рақ сағағында болады, ал Ж9 ғары  температура 
түсуіне жоне ж апырақтардың қатаюына байланысты, 
сағаңтарда қымыздық қыш қылы жиналады. Сондыңтан 
өнімді жинау жаздың бірінші жартысында жүргізіледі.

Рауғаш мыңты тамыр ңүрайды. Түңыммен жоне веге- 
тативті — бүталарды болумен кобейеді. Гүлдері ңосжы- 
нысты, жемісі -  үш қырлы қанатты жаңғаң. Рауғашты 
қүнарлы , ж ер сулары терең (1,5-2 м) жерде осіреді. 
Егістікке 1 га жерге 60-80 т коң беріледі. Коктемде жерді 
қопсытады, тырмалайды, тегістейді жоне екі бағытта 
таңбалайды. Қорек алаңы 100x80 см. Өсімдіктерді күту 
үшін жерді ңопсытады, отайды, суарады. Өсірудің алғаш- 
ңы жылдарында рауғаш тың қатараралы қтары нда тез 
пісетін — шалғам, салат, саумалдың, үрмебүршақ жөне 
т.б. отырғызыл ады. Өнімді себуден соң 2-3 жылдан кейін 
жинайды. Сонымен бірге үзындығы 18-20 см-ге жеткен
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ж апы рақ сағақтары н сы нды ры п тастайды . Ж ап ы рақ  
тақталарын кеседі, ал сағақтарын жөш іктерге салады. 
5-6 ж ы лды қ егістерінен алынатын өнім 1 га-нан 200 ц- 
ге дейін жетеді. Раугаш тың кең таралған сорттары — Вик
тория, Огрский 13, Тукумский.

Қояншөп (Asparagus officinalis L .) қоянш өп (Aspara- 
gaceae) түқымдасына жатады. Мыңты тамыр жүйесі бар, 
көпжылдың ңос үйлі өсімдік, тамыр жүйесінде қор зат
тары саңталады. Тамырсабаңта бүршіктер пайда болады, 
олардан жуандығы 1,5-2 см-ге дейін ж ететін  өскіндер 
шығады. Топырақта жас өскіндер ақ болады, ал жапы- 
рақта олар жасылданады. Қоянш өпті егуге ж ақсы  қыз- 
дырылатын, қүнарлы, терең ңабатты сүдігерлі, pH бей- 
тарапқа ж аңы н жерлер беріледі. Себу алдында 1 га-на 
80-100 т-ға дейін көң немесе ңор төгіледі. Қояншөпті кө- 
шеттерімен көбейтеді. Егуге екі ж ы л өсірілген, мықты 
көшетті тандап алады және оны көктемде терең (30 см-ге 
дейін) 50+90 см аралы қта орналастыры лған ңары ңңа 
отырғызады. Қатараралығы — 25-35 см.

Қоянш өпті күту үнхін жерді қопсыту, өсімдіктердің 
түбін көму, тамырсабақтың үстін жер қабаттарын бір- 
тіндеп көбейту арқы лы  ж үргізілед і. Эр ж ы лы  өнімді 
ж инағаннан кейін  органикалы ң жөне минералды ты- 
ңайтңы ш тар төгіледі. Күзде сабаңтарды кесіп , ж ерді 
ңопсытып және 20-25 см үзындығына қарай, көктемде 
аң өскіндерді алу үш ін түбін көмеді.

Өскіндерді ж инау мамыр-маусым айларында, өсім- 
діктер өмірінің төртінші ж ы лы нан бастап, арнайы пы- 
шақпен кесіп немесе аң өскіндерді ңолмен сындыру ар- 
қылы ж үргізіледі. Ж асыл өскіндерді де ж инауға бола
ды, олар да сапасы ж ағы нан аң өскіндерден кем емес. 
Мүнда агротехникасы жеңілденеді: өсімдіктерді 8-10 см 
тереңдікте отырғызады жөне олар терең түбін көмуді 
ңажет етпейді.

Плантация өнімі 14-16 ж ы лға дейін эр ж ыл сайын 1 га
га 80-100 ц-ге дейін өседі. Кейіннен бүталар біртіндеп 
қартаяды  жөне өнім төмендейді.

Ақжелкен (Fravjracia rusticana L.) орамжапырақты- 
лар (Brassicaceae) түқымдасына жатады. Қүрамында қы-
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ша майының болуына байланысты тамырының өткір 
дөмі жөне иісі болады. Аңжелкен аңуызының ңүрамын 
да күшті бактерицидтік ңасиеті бар лизодин бар.

Ақжелкен — суықңа төзімді өсімдік, 45 С температу
ра суықты өткізеді. Үзын қандауыр жапырақтары бола
ды. Гүлдері аң. Түңымы сирек пайда болады. Бас тамы- 
рының бүтақтануымен көбейеді, ңалыңдығы 4-5 см-ге
дейін жетеді жөне жердің 3-4 м тереңдігіне кетеді. Сорт- 
тардың іш інен Валкомскийді осіреді. А ңжелкенді та 
наптан тыс учаскеде осіреді. Ңазып алуға қолайлы болу 
үш ін үзындығы 15-25 см жотада отырғызылады. Ңалем
шелерді тегіс жерде ңисайтып отырғызады.

Қатараралығы — 70 см, ал ңатарда — 30-40 см. 1 га-ға 
8-12 ц отырғызу материалы қажет. Отырғызғаннан кейін 
қалемшелердің түбін жоғары болігіне дейін 3-5 см терең- 
дікте көмеді. Өсімдікті күту жүмыстары мыналардан 
түрады: егілгеннен кейінгі топырақты тор арқылы тыр 
малау жөне арамшөптерді екі ретті қопсыту арңылы жою, 
басында 6-8 см тереңдікте, кейіннен 10-12 см. Аңжел- 
кенді сол ж ылдың күзінде, сондай-ақ келесі ж ылдың 
көктемінде немесе күзде жинайды (соңғы жағдайда ол 
коп тамырлар қалдырады және келесі егістіктің ңауіптісі 
болады). Ақжелкеннің орта онімі бір жылдың дақыл дар-
дан 1 га-дан 80-85 ц, екі жылдыңтан -  100-110 ц.

Татар жуа (Батун пияз) (Allium fistulosum L.) лалагүл-
дер (Liliaceae) түқымдасына жатады. Суыңқа төзімді
көпжылдық өсімдік. Өсімдіктің алғаш қы жылдарында
цилиндр төрізді жуаш ық пайда болады, оның бүтақтан
ған мықты тамыр жүйесі бар. Ж апы раңтары  түтікті.
Олардың өсуі вегетацияның барлық кезеңінде жүреді.
Томенгі жапыраңтар біртіндеп оледі, ал қүрамындағы
қор заттары жу ашыңңа өтеді.

Татар жуа (батун) нөзік жапырақтарын қалыптасты-
рып, ерте коктемде өсіп шығады. Бүл дақылдың екі түрі
бар: жапондық жөне қытайлық.

Татар жуасын ылғалды, ңүнарлы топыраңқа отырғы-
зу ңажет. Себу жүмысын ерте коктемде немесе жазда 1 га 
жерге 15-20 кг түқым есебінен жүргізеді. Себу төсілдері:
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ңатараралықтары 45 см кең суыртпақты немесе таспа- 
лы -  20-50 см.

Кейбір жерлерге татар жуаны бес ңатарлы ленталы 
өдіспен 20x20x20x20x60 сызбасы бойынша себеді.

Тапсырма:

1. Арнайы өдебиеттер бойынша көпж ылдық жөне бір 
ж ы лды қ ж апы рақты  көкөніс өсімдіктерінің биология- 
сымен жөне агротехникасымен танысу.

2. Кесте бойынша көпж ы лды қ (мысалы, татар жуа- 
сы) жөне біржылдың ж апы рақты  өсімдіктер (аң сүтті- 
ген) агротехникасының ерекш еліктеріне талдау жасау.

Қүрал- жабдыңтар:

Көпжылдың жөне бірж ы лды қ ж апы раңты  өсімдік- 
тердің гербарий сорттары, суреттері, түрлі-түсті плакатта- 
ры, аурулары мен зиянкестері суреттерінің альбомдары.

Б а қ ы л ау  сүраң тары :

1. А қ сүттіген түрлерін атаңыз.
2. Аң сүттігеннің сорттық белгілерін көрсетіңіз.
3. Қымыздыңтың тағамға пайдаланылатын бөлігі.
4. Рауғаш  сабағы ңүрамы ндағы  ңы ш қы л, түрлері, 

олардың ауысу себептері.
5. Қояншөп пен аңж елкен өсімдіктерінің биология- 

лы к ерекш еліктері.

174



\  1 -қссымша
Негізгі дақылдар мен олардың түрлерінің қысқаша

сшіаттамасы

Алма -  ең көп тараған даңыл, көлемі жағынан бірінші 
орын алады (2,3 млн. га). Алма өсетін аймаңтар — Ресей, 
Украина, Орта А зия, Белоруссия жөне Қазақстанның 
оңтүстік-шығыс облыстары.

А лманың басқа жеміс даңылдары іш інде ж етекш і 
орын алуы, оның жемісінің жоғарғы сапалылығы мен 
жоғарғы өнімділігіне жөне өр түрлі өсіп-өну жағдайла- 
рына бейімділігіне байланысты.

Баңтағы алма ағашының биіктігі өскелең телітуші- 
лерде 8-10 м, аласада 2-3 м-ге дейін болады. Баңтың өске- 
лең телітуш ілерінің орташа өмір сүру үзақтығы 50-60 
жыл. Сортына жөне телітушісіне қарай алма ағашы 3-12 
жасынан бастап өнім береді. Орташа өнімділігі 1 гектар-
дан 100-300 ц/га-ға дейін жетеді.

Алманың негізгі түрлері: орман, шығыс (кавказдық). 
алхоры ж апы раңты  (қы тайлы қ), Сиверс, Н едзвецкі, 
Сібірлік жидекті, аласа, т.б.

Орман алмасы. ТМД-ның бүкіл Еуропалық бөлігінде 
өседі. Әр т ү о л і  пінгінді көптеген түрлері болады. Жеміс-

техникалық қаита өңдеу
данылады. Алманың оүл түрі суыңңа төзімді, үзаң өмір 
сүреді, өскелең бүлама ретінде көптеген орта орыс сорт- 
тары на қолданылады. Кейбір түрлері ңуаңш ы лы ққа 
жөне түзға төзімді. Кемшілігі -  жас бүталардың тамыр- 
лары нашар тарамданады (астынан кесу керек).

Алхоры жапырақты немесе цытайлыц алма. Ж а
байы түрі кездеспейді. Ағашының биіктігі 10 м-ге дейін. 
Ж ем істері майда, ж аңа піскен жөне ңайта өңделген
күйінде қолданылады. Бүталарының тамыр жүйесі қуат- 
ты, мол тарамдалған, суыңқа төзімді. Ағаштары қуаң- 
ш ылыққа төзімді, ерте жеміс салады.

Қ ы тайлы қ алм аны ң ір і ж ем істі түрлері алм аны ң 
кейбір сорттарына жақсы телітуші болады.

Сиверс алмасы. Ағашы 8-10 м биіктікке дейін жетеді. 
Ж емістердің көлемі (диаметрі) 2-6 см. Өдетте аш ық-
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ңы зы л, кейде сары немесе ж асы л, жұпар иісті, қыш - 
қылдау. Қайта өңделген соң, табиғи піскен күйінде пай- 
дал анады. ;

Памир, Алтай, Тарбағатай, Ж оңғар жөне Іле Алатау- 
ларының күнгей беттерінде, үйеңкі жөне ж аңғақ орман- 
дарының немесе бүталы тоғайларының шетінде, теңіз 
деңгейінен 2300 м биіктікке дейінгі жогары жерлерде 
өседі. С уы ққа ж әне қүрғаңш ы лы ққа төзімді. Табиғи 
ж ағдайларда тамырсабақтар (балақ сабаңтар) арқы лы  
көбейеді.

Недзвецкі алмасы. Ж абайы түрлері Қаратау тауларын- 
да кездеседі. Медени түрлері Орта Азия мен Еуропада та- 
ралған. Ағашының биіктігі 15-20 м-ге дейін жетеді. Недз- 
вецкі алмасы суыққа жөне қуаңш ылыққа төзімді, топы- 
раңты талғамайды және гүлдері мен жапыраңтары қыз- 
ғылт түсті болғандықтан, сәндік үшін де маңызы бар.

Сібірдің жидек алмасы. Ж абайы түрі Байкал аймаңта- 
рында кеңінен таралган. Ағашы онша үлкен емес, -56 °С- 
ңа дейінгі аязға шыдамды. Тамыр жүйелері ш аш ақты, 
онша терендемейді. Бүлама ретінде және алманың ңысқа 
төзімді сорттарын шыгаруда кең қолданылады.

Аласа алма -  басңаларға қарағанда ж ы лу сүйгіш  
өсімдік. Қырымда, Кавказда, Орта А зияда кеңінен та- 
раған. Аласа алманың көптеген түрлері бар. Оның ішінде 
телітуш і ретінде парадизка (жүмсақ алмасы) және ду- 
сен түр тармақтарының маңызы зор. Өркенді қайта қал- 
пына келтіру қасиеті зор, тамырларынан балақ сабақтар 
өсіп шығады. Сүлама бүтақтармен оңай көбейеді.

Алмүрт -  ТМД-да 207 мың гектар жерді алып ж атыр. 
А лмүртты өндірістік маңсатта өсіріп-өндіретін негізгі 
аудандар -  Кавказ, Украина, Молдавия, Орта Азия рес- 
публикалары жөне Қазаңстанның оңтүстік-ш ығыс об- 
лыстары. Ағаштарының биіктігі 12-15 м, өмір сүру үзақ- 
тығы 25 жылдан 50 жөне 100 ж ы лға дейін. 3-10 жылдан 
кейін жеміс бере бастайды, орташа өнімділігі 1 гектар- 
дан  120-250 ц . А лмамен салы сты рғанда алм үртты ң  
ңысқы жағдайларға төзімділігі төмен.
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Алмүрттың 60 түрі зерттелген. Олардың ішінде ма- 
ңызды түрлері: орман алмүрты, қар алмүрты, ңүм алмүр- 
ты жөне уссурия алмүрты.

Орман алмцрты. Ж абайы түрі жапырақты ормандар- 
да, кейде орталық Еуропаның қылңан жапырақты ор- 
мандарында жөне орманды далаларында кездеседі. Кав- 
казда, У краина, Курск және Воронеж облыстарында 
көбіне алмамен ңосылып, үлкен массивтерде өседі. Пи- 
рамидалы бөрікбасты, биіктігі 20-30 м-ге дейін қуатты 
ағаш. Ж емістері сопақша, қатты, ауыз үйірерлік дөмі 
бар, қайта өндеуге жөне мөдени сорттарға телітуші өсіру- 
ге түқымын алу үш ін қол даны лады. Қүрғаңш ылыңңа 
төзімді. Өмір сүру үзақтығы -  100-120 жыл.

Алмүрттың мөдени сорттары негізінен осы түрінен
пай да болған.

Уссурия алмцрты -  алмүрттың қысқа төзімдірек түрі.
Ж абайы түрі Қиыр Ш ығыста өседі. Ағашының биіктігі
15 м-ге дейін. Ж емістері оте майда, түтқыр дөмді. Ал-
мүрттың бүл түрі ңысқа тозімді сорттарын шығару үшін
жөне телітуші ретінде қол даны лады.

Беже -  бірнеше түр тармақтарын (алма төрізді, алмүрт
төрізді, португалдың) біріктіретін бір ғана түрі бар -  
көдімгі беже. Кавказ да, Орта Азияда, Молдавияда, Қы- 
рымда жөне Астрахань облыстарында кеңінен тараған.
ТМД-да беже 27 мың гектар жерді алып жатыр.

Көдімгі беже -  биіктігі 8 м-ге дейін ағаш төрізді бүта. 
Ж емістері тығыз, жүмсаң, хош иісті. Кейбір сорттары- 
ның жемісін жаңа піскен күйінде жеуге болады, көбінде 
басым көпш ілігі тосап, повидло, компот, шырын дайын- 
дауға ңол даны лады. Толық жеміс беру кезеқі 4-6 жасы- 
нан басталады. Өнімділігі 1 гектардан 200-500 ц-ге дейін.
Ағаштары 30-50 ж ыл өмір сүреді.

Шие және қызыл шие -  ТМД-да 336 мың гектар жерді 
алып жатыр. Шие ңысқа төзімділігі жағынан алмаға төн 
деуге болады, сондыңтан ол алмүрт пен алхорыға кара- 
ганда солтүстік аймақтарда өсе алады. Ш иенің барлық 
сорттарын осу жоне жеміс беру сипатына қарай, бүта- 
тектес жөне ағаштектес деп екіге бөледі.
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Бцтатектес шиелер. Бүта түрінде немесе аласа сида- 
мымен өседі. Тек үзын, бірж ы лды қ өркендерінде ғана
жеміс береді деуге болады.

Ш оқ бүтақш алары  сирек жөне үзақ  өмір сүрмейді.
Қысңа төзімділігі жоғарылығымен ерекшеленеді, отыр- 
ғызғаннан кейін 2, 3-жылдары өнім бере бастайды. Өмір 
сүру үзақтығы  — 15-20 ж ы л.

Агаш текшее шиелер -  діңі айңындалған, биіктігі 6-7 м- 
ге жететін ағаш, бүтатектес шиеге ңарағанда қысңа тө- 
зімсіздеу. Негізінен шоқ бүтақшаларда, кейде біржыл- 
дық өркендерде жеміс салады. Ш оқ бүтақшалар 6-7 жыл- 
ға дейін өмір сүреді. Отырғызғаннан кейін 4,5-жылдары 
өнім бере бастайды. Өмір сүру үзаңтығы -  20-30 ж ы л. 
Өнімділігі 1 га-дан 50-70 ц-ге дейін.

Шие тегінің 150-ден аса түрі бар. Оның ішінде өнді- 
рістік маңызы барлары: көдімгі ш ие, дала, қүм , ки із 
жөне магалеб шиелері.

Көдімгі шие тек жеке бір түрлері болмаса, жабайы тү- 
рінде кездеспейді. Ш иенің бүл түрін дала шиесі мен Кы
зыл шиенің табиғи гибриді деп шамалайды. Бүтатектес 
және ағаштектес түрлері кездеседі.

Дала шиесі жабайы түрінде ТМД-ның Еуропа бөлігінің 
орманды дала жөне далалы аймақтарында өседі. Повол- 
ж ьеде, Қ азақстанда, Баты с Сібірде кең інен  тараған . 
Биіктігі 1-2 м болып келетін бүта. Атпа тамыр сабақтары- 
мен жаңсы көбейеді. Өте жоғары өнімділігімен, қысңа 
төзімділігімен, топыраң таңдамайтындығымен жене тез 
жеміс салатындығымен ерекшеленеді.

Қцм шиесі. Отаны -  Солтүстік А мерика. Тығыз өрі 
ңабаңты келген, сопақша салбыраңқы жапыраңты бүта. 
Тез ж ем іс салаты нды ғы м ен, ж оғарғы  өнім діл ігім ен , 
аязға төзімділігімен ерекшеленеді.

Киіз (тцкті) шие -  биіктігі 1-1,5 м, сүр, киіз түкті, 
қатпарлы  ж апы раңтары  жөне ж ің іш ке бүтаңтары бар 
аласа бүта. Ж абайы түрінде Қиыр Ш ығыста жөне Орта 
А зияда өседі. Қ уаңш ы лы ңқа төзімді, ж оғары  өнімді, 
жемісін ерте береді жөне басқаларымен салыстырғанда 
ңысңа да төзімді.
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Магалеб шиесі немесе хош иісті шие -  биіктігі 4-7 м 
бүта немесе ағаш. Қүрғақш ылыңқа төзімді, жарың сүй- 
гіш, біраң ңысңа төзімсіз. Ж абайы түрінде Орта Азия, 
Закавказье, Қырым, Молдавияның оңтүстік беткейле- 
рінде өседі. Ж емістері майда, ңара түсті, жеуге жарам- 
сыз. Балақ сабақтар бермейді. Жеміс шаруашылығының 
оңтүстік аймақтарында шиеге жөне қызыл шиеге телі-
туші ретінде ңолданылады.

Қызыл шие жабайы түрінде Кавказда, Украинада,
Молдавия да өседі. Ағашының биіктігі 8-12 м-ге дейін
жетеді, отырғызғаннан кейін 4-7 жыл өнім бере бастай-
ды. Өнімділігі 1 гектардан 100-150 ц. Ағаштарының өмір
сүру үзақтығы — 50-70 жыл.

Алхоры -  ТМД аумағында 251 мың га жерді алып жат-
ңан орташа көлемді агаш немесе бүта. Алхоры ылғал
талғағыш . Еуропаның көп елдерінде кеңінен тараған,
3-4 ж ы лда өнім бере бастайды. Өмір сүру үзақты ғы
20-50 жылға дейін. Тегінде 30 шаңты түрі бар. Олардың
ішінде ең маңыздылары: мәдени, уссури, канада алхо-
рылары жөне алша мен шомырт-өрік.

Мэдени алхоры. -  биіктігі 6-8 м агаш, жабайы түрінде 
кездеспейді. Қырымда, Молдавияда, Орта Азияда, Бело- 
руссияда жөне Украинаның оңтүстігінде кеңінен тара- 
ран. Өнімділігі жүйелі жөне жоғары, оңтүстігінде 1 гек- 
тардан  19 т-га  дейін  ж ем іс алуға болады . А зияда
төзімділігі алмүртңа жақын.

Уссури алхорысы -  Қиыр Ш ығыста негізгі жеміс да-
ңылы. Қазаңстанның оңтүстік облыстарында кездеседі.
Б ізге М аньчж уриядан өкелінген. Көптеген тікендері
бар, биіктігі 7-8 м-ге дейінгі бүта. Қысңа өте төзімділі-
гімен ерекш еленеді, -50-56 С аязға  дейін ш ыдамды.
Ж емісті ерте салады, тілімделген өсімдіктер отырғыз-
ганнан кейін 2-жылы өнім бере бастайды. Селекция үшін
қолданылады.

Канада алхорысы жабайы түрінде Канада мен АҚШ-
та өседі. Мөдени түрлері Сібір мен Орал да өсіріледі.
Есепсіз көп атпа сабаңтары бар, биіктігі 20 м-ге дейінгі
ағаш. Қысқа төзімділігі мен жөне жоғары өнімділігімен
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ерекшеленеді. Таңдаулы деген түрлері өсіріліп, селек
ция үш ін қол даны лады.

Алша -  биіктігі 4-10 м-ге дейінгі ағаш немесе 1,5 м-ге 
дейінгі бүта. Ж еміс ш аруаш ылығының оңтүстік аймақ- 
тарында кеңінен тараған. Ағаш тарының өмір сүру үзаң- 
тығы 30-40 ж ы л. О тырғызғаннан кейін  2 ,4-ж ы лдары  
өнім береді. Өнімділігі гектарынан 120-200 ц. Алш аның 
қысңа төзімділігі жоғары жөне де алхоры мен шабдалы- 
ның мөдени сорттары үш ін телітуш і болып саналады.

Шомырт өрік жабайы түрінде кездеспейді. Бүтақта- 
рында тікенектері бар, биіктігі 6 м-ге дейінгі бүта неме
се ағаш . Ж емістері майда. Қысңа төзімділігінің  жоға- 
рылығымен ерекш еленеді. Атпа сабақтарымен ж аңсы  
көбейеді. А лхорының еуропалық сорттары үш ін телі- 
туш і ретінде қолданылады.

Өрік -  Отаны Қытай мен Орта А зия, Солтүстік К ав
каз, М олдавия жоне У краина. ТМД-ның 117 мыц гек
тар ж ерін алып ж аты р. Өрік ерте жеміс бере бастайды 
(3-5 ж ылдары). Ж ы л сайын өнім береді, орташ а өнімді- 
л ігі 1 гектарынан 100-130 ц. А ғаш тарының өмір сүру 
үзақты ғы  -  40-80 ж ы л. Ж ары ң сүйгіш , қүрғаңш ы лы қ- 
қа  төзімді, ерте гүлдейді, аязға  төзімсіз, ж аңсы  аэра
ция ланған топы рақты  ңаж ет етеді. Ы лғал ж әне ауыр 
топыраңтарға төзбейді.

Кәдімгі өрік -  бүл ағаш жабайы түрінде Қытайда, Орта 
А зия да тасты қүрғаң топырақтарда өседі. Орта Азияда, 
Кавказда, Украинада жөне Қазакстанның оңтүстігінде 
мәдени түрлері өсіріледі. Ж емістері ж аңа піскен және 
ңайта өңделген күйінде қолданылады.

Ш абдалы — жылуға және ж ары ңқа ңоятын талабы жо- 
ғары, терең қүмдауыт жөне саздаң жерлерде ж ақсы  өнім 
беретін кіш кене ағаш . Ш абдалылар ыстыңңа ж ақсы , ал 
суы ққа наш ар төзуімен ерекш еленеді. Отырғызғаннан 
кейін 2,3-жылдары өнім бере бастайды. Өнімділігі жо- 
ғары жоне ж ы л сайын 1 гектардан 20-40 т-ға дейін өнім 
береді. Агаш тарының омір сүру үзақты ғы  -  18-25 ж ы л. 
ТМД-да 36 мың га жерді алып ж атыр.

Кәдімгі шабдалы -  жабайы түрінде кездеспейді. Шаб- 
далыны өсірумен айналысатын негізгі аудандар -  Өзбек-
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стан, Армения, Грузия, Қырым, Молдавия жөне басқа- 
лар. Ағашының (кейде бұта) биіктігі 8 м-ге дейін. Ағаш- 
тарының өркендерін ңайта қалпына келтіру қасиетінің 
күш тілігімен, тынығу кезеңінің ңысқалығымен жөне
ерте гүлдейтіндігімен ерекшеленеді.

Бүлдірген -  табиғи түрде Еуропада, Азияда, Амери-
када кеңінен тараган. Бүлдірген ТМД елінде 27 мың гек
тар жерді алып жатыр. Мөдени сорттары үзақ іріктеу
нөтижесінде жөне чилиилік-виргиндік екі түрін будан
дастыру арқылы алынған.

Ірі жемісті may булдіргені -  тамырсабаңты, мөңгі ж а
сыл, көпжылдың шөптесін өсімдік. Ж ерүсті бөлігі үш 
түрлі өркеннен (мүйізш е, мүртш а, гүл сидамы) жөне
үзын сағақты жапырақтардан қүралады.

Бцлдірген -  ең тез жеміс салатын всімдік, біраң басңа 
жидек дақылдарына ңарағанда ңысқа төзімділігі төмен. 
Н егізінен мүртш аларымен көбейеді. Отырғызғаннан
соң, екінш і жылы жеміс салады.

Кейбір сорттары болмаса, гүлдері қос жынысты. Жо- 
ғары өнім ділігі 3-4 ж ы лға дейін сақталады . Орташа
өнімділігі 1 гектардан 80-120 ц.

Ңүлпынай -  биологиялың ерекш еліктері бойынша
бүлдіргенге ж ақы н. Бүл бір жынысты гүлдері бар екі
үйлі өсімдік. Ж идектері хош иісті, бүлдіргеннің көп
сорттарына ңарағанда майдалау. Қүлпынай өнімі төмен,
жидектері майда болғандықтан, тау бүлдіргеніне ңара
ғанда егісте сирек кездеседі.

Таңқурай — ең ежелгі баң даңылы. ТМД-да көлемі 21
мың гектар. Таңңурай бүл көпжылдың жартылай бүта.
Ж ерүсті бөлігі біржылдық жөне екіжылдың сабаңтары-
нан, ал жерасты бөлігі (көпжылдык) тамырсабағы жөне
ңосалңы тамырларынан түрады. Таңқурай атпа сабаңтар-
мен көбейеді. Қысқа төзімділігі жогары. Отырғызган-
нан кейін 2 ,3-ж ы лдары  өнім бере бастайды, ж огары
өнімділігін 10-12 жыл сақтайды. Өнімділігі 1 гектардан
80-140 ц.

Қарақат -  жерүсті бөлігі біртүтас тамыр жүйесінен 
ш ыккан, өр түрлі жастағы көптеген бүтаңтардан түра-
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ды. Қараңат бүтасының биіктігі 1,5-2,0 м-ден аспайды. 
Ж идек дақы лдары ны ң іш інде ңараңат егілген ауданы 
ж ағы нан бірінші орын алады (69 мың гектар).

Қара қарақат  -  суыңқа төзімді, оның сорттары мен 
түрлері -40 °С аязға дейін шыдайды.

Қызыл царақат  -  ңара қарақатпен салыстырғанда 
ңуаңш ылыңңа төзімді жөне өнімді. Қ арақатты ң орташа 
өнімділігі өр гектардан 60-100 ц. П лантацияны ң өнім- 
д іл іг і 15-18 ж ы лға дейін  саңталады . О ты рғы зғаннан 
кейін 2,3-жылдары өнім бере бастайды.

Түш ала -  ТМД-да 20 мың гектар жерді алып ж атыр. 
Түш аланың Еуропалық сорттары ірі жөне тәтті жидек- 
терімен ерекшеленеді, бірақ олардың көпш ілігі амери- 
калы қ ақ үнтаң, сферотека ауруына төзімсіз келеді.

Түш ала бүталы өсімдіктер тобына жатады. Биіктігі
0,5-1,5 м бүта, отырғызғаннан кейін 2 ,3-жылдары жеміс 
бере бастайды.
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2-қосымша
Жеміс-жидек дақылд арыньщ негізгі түрлерінің қазақша,

орысша және латынша атаулары
Қазақ Орысша

1
Алма 

Орман алмасы
Алхорыжапырақты

алма

2
Яблоня

Яблоня лесная 
Яблоня 

сливолистная

Латынша

Недзвецкі алмасы

Сібірдің жиде к алмасы

Шыгыс алмасы 
Сивере алмасы 

Аласа алма 
Аласа алма — парадизка

Аласа алма -  дусен

Алмурт 
Кәдімгі алмүрт

Қытай, қүм алмүрты 

Қар алмүрты
Уссурий алмүрты

Жидекжапырақтар
I  j  алмүрты ЩШ 

Кәдемгі беже

Қара жемісті шетен

Шетен 
Мөдени шетен
Көдімгі шетен

Шығыс доланасы

Кәдімгі ырғай

мушмуласы

I Шие __
Кәдімгі шие 
Дала шиесі

Киіз (түкті) шие
мдық шие 

Магалеб шиесі
Қызыл 

Алхоры
Медени алхоры

Уссури алхорысы

Қытай алхорысы

Канада немесе қара 
ЩШ алхоры

Яблони Недзвецкого

|3|
______[Sfelus И
Malus silvestris Mill 

Malus prunifoiia Borkt

Яблоня сибирская 
ягодная

Яблоня восточная 
Яблоня Сиверса 
Яблоня низкая 

Яблоня низкая -  
парадизка

Malus nedzweysrifiana
________ Dick _______

Malus baccata Borkh

Malus orientalis
Malus sieversie Roem 

Malus pumUa mill
Malus pumila var. 

Paradisiac a
Яблоня низкая* 

дусен 
Груша Щ 

Груша обыкновенная

Malus pumila var. 
Praecox 
Pyrus

Pyrus communis L.
Груша песчаная, 

китайская
Pyrus serotina Rehd

Груша снежная Pyrus nevalis Jacg.
Груша уссурийская 
Груша лохолистная

Айва ЩЩ 
обыкновенная
___|Рябина[___
ч^ноплодная]

Рябина 
Рябина домашняя

Pyrus ussuriensis Maxim. 
Pyrus elaegrifolia Pall.

Cydonia oblonga

Aronia melanocarpa
EUot

_____ Sorbue_____
Sorbus domestica L.

Рябина 
обыкновенная
Боярышник 
восточный

Ирга
обыкновенна я

Мушмула
германская

Вишня!
Вишня обыкновенная 
Вишня степная или 

кустарниковая 
іишня войлочная

Sorbus aucuparia 

Grataegus orietaUs pall

Amelanchier 
Rotundi folia

Mespilue germanica

\Cerasus\ |  
Cerasus vilgaris Mill.

Gerasus fruticosa Pall. 

Geraeue tomentosa Thub.
Вишня песчаная
ишня магалебская

Черешня 
Слива

Gerasus besseyi Zunell.

Слива домашняя
Слива уссурийская

Gerasus mahaleb M ill. 
Gerfeue avium M oench

Prunue
Prunus domestica L.

Prunue ueurlensls Kov.Et
Kost

Слива китайская

Слива канадаская или
черная_______

Prunus salicina Lindl.

Prunus nigra Ait
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Цитрус Цитрус CitrU8
Шомырт Терн Prunua spinosa L.

Алша Алыча Prunue divaricata Ldb.
Шомыртөрек Чернослив Ргипив ineititia L.

Өрік Абрикос Arm eniaca
Көдімгі өрік Абрикос обыкновенный Armeniaca vulgarus Lam.

Сібір өрігі Абрикос сибирский Armeniaca sibirica Lam.
Маньчжур өрігі Абрикос

маньчжурский
Armeniaca manshurica

M axim
Бүлдірген Земляника Fragaria

Бау бүлдірген Земляника садовая Fragaria grandiflora E h m
Чилийлі бүлдірген Земляника

Чилийская
Fragaria chiloensis Duch

Виргиндік бүлдіргені Земляника
виргинская

Frafaria virginiana M ill.

Орман бүлдіргені Земляника лесная Fragarif vesca
Ж үпар иісті қүлпынай Клубника мускусная Fragaria elatijr E h m

Орман қүлпынайы Клубника лесная Fragaria collina E hm .
Шығыс қүлпынайы Клубника восточная Fragaria orientalis 

Lorins.
Таңқурай Малина Rubus

Кәдімгі немесе Буропа 
таңқурайы

Обыкновенная или 
европейская малина

Rubus idaeus Z.

Көкші лсүр бөрткен Сизая ежевика Rubue caesius Z.
Қарақат Смородина Ribes

Қара қарақат Черная смородина Ribes nigrum Z.
Қызыл қарақат Красная смородина Ribes rubru m Z.

Сарғылт қарақат Золотистая смородина Ribes aureum Z.
Еуропа түшаласы Крыжовник

Европейский
Grosaularia reclinata Mill.

Еуропа-азиялық
жүзім

Европейско-азиатский
виноград

Vitie vinifara L.

Грек жаңғағы Грецкий орех Juglans regia L.
Кәдімгі орман жаңгағы Лещина

обыкновенная
Corylue avellan L.

Көдімгі пекан Пекан
обыкновенная

Carya olivaeformus N u tt.

Нагыз пісте Фисташка
настоящая

Pistacia vera L.

Себінді немесе еуропа 
талшыны

Каштан посевной или 
европейский

Castanea sativa Mill.

Кәдімгі бадам Миндаль обыкновенный Am ygdalue communie L.
Көдімгі інжір Инжир

обыкновенный
Ficus carica L.

1 Нағыз анар Гранат настоящий Punica grana tum  L.
Шыгыс қүрмасы Хурма восточная Dioepyres Kaki Z.
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Еуропа зөйтүні

Қытай унабийі
Селлов иан фейхоасы

Мандарин
Төтті апельсин 

Лимон
Грейпфрут

Цитрон

Трифолиата
Кинкан

Нага ми кинканы

Жапон кинканы

Маслина 
европейская 

Унаби китайская 
Фейхоа селловииа

Мандарин
Апельсин сладки и 

Лимон 
Грейпфрут

Цитрон

Трифолиата 
Кинкан

Кинкан нагами

Кинкан японскии

Oiea europaea Z.

Feiiоа selloowianna Вег, 
ZiziphuB jujube Mill.
Citrus reticullata N utt
Citrus sinensis Osbck 

Citrus ІітопЗигт. 
Citrus paradise M acf 

Citrus medica L.

Poncirue trifoliate Raf. 
FortuneUa

Fortunella margarita
siving.______

Fortunella japonica siving
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