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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Сіздердің назарларыңызға "Майлы дақылдардың тәжірибелік
шаруашылығы" ЖШС селекциялық жетістіктерінің 2021/22 жылдардың
маркетингтік кезеңіне арналған каталогы ұсынылады.
"МДТШ" ЖШС "Астана Бизнес" ЖШС Агрохолдинг құрылымына
біріктірілген және бір қызметкердің жұмыс өнімділігі күнтізбелік жыл ішінде
10,0 млн.теңгені құрайтын жоғары технологиялық кәсіпорын болып табылады.
Ай сайын 1,2 мың тонна сүт өндіріледі, ал ірі қара малдың шартты түрде бір
басына сауылған сүті 9,6 мың литрге жетті.
2020 жылдан бастап кәсіпорын еліміздің және жақын шетелдің нарығына
күздік және жаздық бидай, бұршақ, соя сұрыптарының, көпжылдық шөптер
мен күнбағыс будандарының 10,0 мың тоннадан астам тұқымын жеткізді.
Кәсіпорын 2019 жылы П.П.Лукьяненко атындағы Ұлттық астық орталығы
(РФ, Краснодар қ.) селекциясының күздік және жаздық бидай сұрыптары
тұқымдарының ресми репродукторы мәртебесін иеленді және олардың
коммерциялық тұқым өсірушілік тәжірибесін меңгерді. Сондай-ақ біз бұршақ,
сыра қайнататын арпа, сұлы, шетелдік орталықтар селекциясының көпжылдық
шөптерінің элиталық сұрыптарын өнідерімз.
Кәсіпорынның селекциясы жаздық бидайдың, сояның және күнбағыс
будандарының өнімділігі жоғары сұрыптарын алуға, бастапқы және
өнеркәсіптік тұқым алу шаруашылығының әдістері мен тәсілдерін жетілдіру,
оларды өсірудің инновациялық агротәсілдері мен технологияларын зерттеу
және енгізуге бағытталған.
Ұзақ жылдар бойы бастапқы және өнеркәсіптік тұқым алу шаруашылығын
жүргізудегі жинақталған тәжірибе, цифрландыруға негізделген дамыған материалдық-техникалық база біздің елдің
аграрларлары үшін жоғары сапалы тұқым өндірілетіндігіне кепілдік береді.
Біздің кәсіпорынның өнімдеріне танытқан қызығушылықтарыңыз үшін Сізге алғыс білдіремін.
Құрметпен, Абитаев Ф. К.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вашему вниманию представляется каталог селекционных достижений ТОО «Опытное хозяйство масличных культур»
на 2021/22 МГ.
ТОО «ОХМК» интегрировано в структуру агрохолдинга ТОО «Астана Бизнес» и является высокотехнологичным
предприятием, где каждым работником за год производится продукции стоимостью более 10,0 млн тенге, ежемесячно
вырабатывается 1,2 тыс. т молока, а надои молока на условную голову КРС достигли 9,6 тыс. л.
С 2020 г. предприятие поставляет на рынок страны и ближнего зарубежья более 10,0 тыс. т семян сортов озимой и
яровой пшеницы, гороха, сои, многолетних трав и гибридов подсолнечника.
В 2019 г. предприятие получило статус официального репродуктора семян сортов озимой и яровой пшеницы селекции
Национального Центра Зерна им. П.П. Лукьяненко (РФ, г. Краснодар) и освоило их коммерческое семеноводство.
Также нами производятся семена элитных сортов гороха, ячменя пивоваренного, овса, многолетних трав селекции
зарубежных центров.
Собственная селекция предприятия направлена на создание высокопродуктивных сортов яровой пшеницы, сои и
гибридов подсолнечника, усовершенствование методов и приемов первичного и промышленного семеноводства,
изучение и внедрение инновационных агроприемов и технологий их выращивания.
Многолетний практический опыт первичного и промышленного семеноводства, развитая и современная материальнотехническая база с основами цифровизации гарантирует производство высококачественных семян для аграриев нашей
страны.
Благодарю Вас за проявленный интерес к продукции нашего предприятия.
С уважением, Абитаев Ф.К.

СОЯ ӨСІРУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Ауыспалы егістегі орны. Алдыңғы егістер: триазин тобының гербицидтері себілмеген
күздік бидай, жаздық масақтылар және жүгері. Бұршақ, күнбағыс, қант қызылшасынан
кейін соя егу ұсынылмайды. Ауыспалы егісте сояны бұрынғы орнына қайта егу 3-4 жылдан
кейін жүргізіледі. Соя басқа да бұршақ дақылдары сияқты, көптеген дақылдар үшін жақсы
алдыңғы егіс болып табылады.
Топырақты негізгі өңдеу. Соя дақылдарының жоғары өнімділігін топырақ қабатын 20 см
тереңдікке дейін аудара жыртып және аудармай жыртып өңдеу арқылы қалыптастырады.
Топырақты егіс алдындағы өңдеу соя тұқымын біркелкі отырғызу және өсіп-өну үшін
жағдай жасау, ерте шығатын арамшөптермен күресу және топырақтың ылғалдылығын
сақтау үшін міндетті түрде тегістеуге бағытталған.
Тыңайту және минералды қоректендіру. Соя атмосферадан биологиялық азотты ала
алады, сонымен қатар ол органикалық және минералды тыңайтқыштардың енгізілуіне аса
мән береді.
Тұқым дайындау. Бактериялық және саңырауқұлақша ауруларынан қорғау үшін соя
тұқымын фунгицидтермен өңдеу керек – Апрон (3,0 л/га), ТМТД (4,0 л/га), Максим XL (5,0
л/га), Делит (0,5 л/т). Сояны егетін күні бактериялық препараттар қолдану керек: ризогумин,
ризоторфин, ризоагрин, ризобофит, хайстик, хайкоут супер.
Соя топырақ температурасы 10-14°С болғанда себілуі керек. Тұқым себудің оңтайлы
тереңдігі 4-5 см, жеңіл топырақтарда – 5-6 см, жоғарғы қабаты құрғаған кезде - 6-8 см. Ерте
және тез пісетін сұрыптар үшін кең қатарлы себу кезінде себу мөлшері 500-550 мың/га,
қарапайым себу кезінде - 600-800 мың/га болуы тиіс.
Егістік күтімі. Арамшөптермен күресу үшін егістік шыққанға дейін келесі гербицидтер
қолданылады - Гардо Голд (4,0 л/га), Дуал Голд (1,0-1,4 л/га), Фронтьер оптима (0,8-1,2 л/га),
Харнес (1,5-2,5 л/га), Доал (1,3-1,6 л/га); егін шыққанан кейінгі дақылдың 1-3 үштік
жапырақтары шығу фазасында – Пивот (0,7-0,8 л/га), Пульсар (0,7-1,0 л/га), Корум (1,8 л/га),
Фабиан (0,1 л/га), Корсар (1,5-3,0 л/га) және т. б.; дәнді дақылдарға қарсы (Фюзилад-супер –
2,0-4,0 л/га), Фурор-супер (0,8-1,2 л/га), Тарга-супер (1,0-2,0 л/га), Зелек-супер (0,5 л/га),
Базагран (2,0 л/га).
Аурулардың алдын алу үшін дақылдарды Оптимо фунгицидпен емдеу керек (0,5 л/га).
Соя дақылдарын жинау алдында десикациялау үшін Реглон Супер 150sl (2,0-3,0 л/га),
Макс Раундап (2,4 л/га) және т. б. пайдаланады.
Егін жинау астықтың ылғалдылығы 14-16% болған кезде толық пісу кезеңінде тікелей
комбайндау арқылы жүргізіледі. Өсімдіктің астыңғы жағынан қиятын және ұнтақтау
барабанының айналым саны (400-450 айн/мин) азайтылған астық комбайндары
қолданылады. Соя дәнді дақылын сақтау үшін ылғалдылығы 14% болуы керек
қолданылады. Ылғалдылығы 14% құрайтын соя дәндері сақтауға жіберіледі.

ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ
Место в севообороте. Предшественники: озимая пшеница, яровые колосовые, кукуруза,
под которую не вносили гербициды триазиновой группы. Не рекомендуется высевать сою
после бобовых, подсолнечника, сахарной свеклы. В полевом севообороте на прежнее место
сою следует возвращать через 3-4 года. Соя, как бобовое растение, является
исключительным предшественником для всех сельскохозяйственных культур.
Основная обработка почвы. Высокие урожаи соя формирует по обработкам с оборотом
или без оборота пласта на глубину от 20 см.
Предпосевная обработка почвы направлена на обязательное выравнивание и создание
условий для равномерной заделки и прорастания семян, борьбу с ранними сорняками,
сохранение почвенной влаги.
Удобрение и минеральное питание. Соя способна фиксировать биологический азот из
атмосферы, но требовательна к внесению органических и минеральных удобрений.
Подготовка семян. Для предохранения от бактериальных и грибковых болезней, семена
сои необходимо обработать фунгицидами, такими как: Апрон (3,0л/га), ТМТД (4,0 л/га),
Максим XL (5,0 л/га), Делит (0,5 л/т). В день посева семена следует обработать
бактериальными препаратами: ризогумин, ризоторфин, ризоаргин, ризобофит, хайстик,
хайкоут супер.
Сев следует проводить при температуре почвы 10-14°С. Оптимальная глубина заделки
семян 4-5 см, на легких почвах – 5-6 см, при пересыхании верхнего слоя – 6-8 см. Норма
высева при широкорядном посеве для ранне- и скороспелых сортов 500-550 тыс./га, при
рядовом посеве – 600-800 тыс./га.
Уход за посевами. Для борьбы с сорняками до всходов применяют почвенные гербициды
– Гардо Голд (4,0 л/га), Дуал Голд (1,0-1,4 л/га), Фронтьер оптима (0,8-1,2 л/га), Харнес (1,52,5 л/га); в послевсходовый период, в фазе 1-3 тройчатых листьев культуры – Пивот (0,7-0,8
л/га), Пульсар (0,7-1,0 л/га), Корум (1,8 л/га), Корсар (1,5-3,0 л/га) и др.; против злаковых
сорняков – Фюзилад-супер (2,0-4,0 л/га), Тарга-супер (1,0-2,0 л/га), Зелек-супер (0,5 л/га),
Базагран (2,0 л/га).
Для профилактики болезней посевы следует обработать фунгицидом Оптимо (0,5 л/га).
Для предуборочной десикации посевов используют Реглон Супер 150SL(2,0-3,0л/га),
Раундап Макс (2,4 л/га) и др.
Уборка урожая проводится прямым комбайнированием в фазе полной спелости при
влажности зерна 14-16 %. Применяют зерновые комбайны, переоборудованные на низкий
срез растений и пониженное число оборотов молотильного барабана (400-450 об/мин). На
хранение сою закладывают при влажности семян от 14 %.

АТАМЕКЕН

Ақуыз
мөлшері

65-70 см

Өсіп-өну
кезеңі

Өнімділігі

2,0-2,8т/га

40,0-40,3%

Төменгі
бұршақтарының
бекітілуі
10-11 см

Май
мөлшері

89-96 күн
1000 дәннің
салмағы

Ерте пісетін, өнімділігі жоғары сұрып
және ақуыздың мөлшері жоғары.
Дәнді сұрып. Сұрып ерте пісетін және өте
ерте пісетін топқа жатады.
Өсу түрі детерминантты, түптің пішіні
жартылай сығылған. Өсімдіктің
габитусы тік.
Сұрып жатып қалу мен бұршақтардың
жарылуына төзімді. Сұрып негізгі
аурулар кешеніне, құрғақшылыққа
төзімді.
Сұрыпты Қазақстанның барлық
аймақтарында өсіруге болады.
Атамекен соя сұрыбы 2019 жылы
Мемлекеттік сұрып сынағына жіберілді.
Оригинатор - «OХMK»ЖШС

120-180 г

%
19,0-20,0 %.

СОЯ

АТАМЕКЕН

Содержание
белка

65-70 см

Раннеспелый, высокоурожайный сорт с
высоким содержанием белка, зернового
типа, относится к очень скороспелой
группе созревания.
Тип роста детерминантный, форма куста
– п о л у с ж ат а я , г а б и т у с р а с т е н и й
прямостоячий.
Сорт устойчивый к засухе, полеганию
растений и растрескиванию бобов, а
также к комплексу основных болезней.
Предназначен для выращивания во всех
регионах Республики Казахстан.
Сорт Атаменкен передан в
Государственное сортоиспытание в 2019
году.

40,0-40,3%

Прикрепление
нижних бобов
10-11 см
Потенциальная
урожайность

Длина
вегетационного
периода

89-96 дней
Масса
1000 семян

Оригинатор: ТОО «ОХМК»
Содержание
жира
120-180 г

2,0-2,8 т/га

%
19,0-20,0%

СОЯ

НУР ПЛЮС

Ақуыз
мөлшері

65-75 см

Өсіп-өну
кезеңі

Өнімділігі

2,5-3,0 т/га

38,0-40,0 %

Төменгі
бұршақтарының
бекітілуі
10-12 см

Май
мөлшері

Өнімділігі жоғары, өсіп-өну мерзімі ерте,
тұрақты және икемділік қасиетіне ие
сұрып.
Құрғақшылыққа төзімділігі жоғары.
Өсу түрі детерминантты, түп пішіні
ықшам. Өсімдіктің габитусы тік.
Сұрып жатып қалу мен бұршақтардың
ж а р ы л у ы н а ж ә н е н е г і з г і ау рул а р
кешеніне төзімді.
2020 жылдан баст ап Қазақст анда
аудандастырылған.

90-95 күн

Оригинатор: «OХMK» ЖШС
1000 дән
салмағы

170-182 г

%
21,0-23,0%

СОЯ

НУР ПЛЮС

Оригинатор: ТОО «ОХМК»

Содержание
белка

65-75 см

Высокоурожайный скороспелый сорт,
сочетающий стабильно сть и
пластичность. Обладает высокой
засухоустойчивостью.
Тип роста детерминантный, форма
куста – компактная, габитус растений
прямостоячий.
Сорт устойчивый к полеганию,
растрескиванию бобов и к комплексу
основных болезней.
Районирован в Республике Казахстан с
2020 года.

Потенциальная
урожайность

2,5-3,0 т/га

38,0-40,0%

Прикрепление
нижних бобов
10-12 см

90-95 дней
Масса
1000 семян

Содержание
жира
170-182 г

%
21,0-23,0%

СОЯ

Длина
вегетационного
периода

ОТАН ПЛЮС

Ақуыз
мөлшері

50-65 см

Өсіп-өну
кезеңі

Өнімділігі

40,1-40,9%

Төменгі
бұршақтарының
бекітілуі
10-12 см

94-98 күн
1000 дән
салмағы

Соя сұрыбының бұл түрі тез піседі,
өнімділігі жоғары және құрамында ақуыз
мөлшерінің жоғарылылығымен
ерекшеленеді.
Дән түріндегі сұрып. Өсіп-өну кезеңіне
сәйкес өте ерте пісетін топқа жатады. Өсу
түрі детерминантты, түп пішіні - аралық.
Өсімдіктің габитусы тік. Сұрып жатып
қалу мен негізгі аурулар кешеніне
төзімділігімен сипатталады.
Сұрыпты Қазақстанның барлық
аймақтарында өсіруге болады.
2020 жылдан баст ап Қазақст анда
аудандастырылған.
Оригинатор: «OХMK» ЖШС

2,2-2,5 т/га

Май
мөлшері
123-186 г

%
18,4-19,0 %

СОЯ

ОТАН ПЛЮС

Содержание
белка

50-65 см

Сорт с оптима льным сочет анием
скороспелости, урожайности и содержания
белка.
Сорт зернового типа, по
продолжительно сти вегетационного
периода относится к скороспелой группе.
Тип роста полудетерминантный, форма
куста – промежуточная, габитус растений
прямостоячий.
Х а р а кт е р и зуе т с я в ы с о ко й п ол е в о й
устойчивостью к болезням и полеганию.
Предназначен для выращивания во всех
регионах Казахстана. Районирован в
Республике Казахстан с 2020 года.

40,1-40,9 %

Прикрепление
нижних бобов
10-12 см
Потенциальная
урожайность

Оригинатор: ТОО «ОХМК»
2,2-2,5 ц/га

Содержание
жира

%
18,4-19,0%

СОЯ

Длина
вегетационного
периода

94-98 дней
Масса
1000 семян

123-186 г

ПРОГРЕСС

Ақуыз
мөлшері

65-90 см

Өсіп-өсу
кезеңі

Өнімділігі

3,3-3,7 т/га

40,0-40,5 %

Төменгі
бұршақтарының
бекітілуі
10-13 см

111-115 күн
1000 дәннің
салмағы

Тұрақты жоғары өнім беретін, жем-шөп
ретінде пайдалануға арналған сұрып.
Өсу кезеңінің мерзіміне сәйкес, сұрып
ерте пісетін топқа жатады.
Өсу түрі жартылай детерминантты, түп
пішіні - орташа сығылған. Өсімдік
габитусы тік.
Дәнді дақыл түрінде және
ауылшаруашылық жануарларына азық
ретінде пайдалануға болады.
П р о г р е с с с оя с ұ р ы б ы 2 0 1 9 ж ы л ы
Мемлекеттік сұрып сынағына жіберілді.
Оригинатор: «OХMK»ЖШС

Май
мөлшері
105-150 г

%
19-20 %.

СОЯ

ПРОГРЕСС

Содержание
белка

65-90 см

Стабильный высокоурожайный сорт с
великолепной способностью ветвления.
Сорт зерно-кормового использования. По
продолжительности вегетационного
периода сорт отно сит ся к группе
среднеранних.
Тип роста полудетерминантный, форма
куста – полусжатая. Габитус растений
прямостоячий.
Предназначен для выращивания на зерно
и может использоваться для кормления
сельскохозяйственных животных.
П е р е д а н в Го с уд а р с т в е н н о е
сортоиспытание в 2019 году.

Потенциальная
урожайность

Оригинатор - ТОО «ОХМК»

3,3-3,7т/га

40,0-40,5 %

Прикрепление
нижних бобов
10-13 см

Содержание
жира

%
19-20 %.

СОЯ

Длина
вегетационного
периода

111-115 дней
Масса
1000 семян

105-150 г

ТАН

Ақуыз
мөлшері

60-75 см

Өсіп-өну
кезеңі

Өнімділігі

1,3-2,5 т/га

38,0- 41,0 %

Төменгі
бұршақтарының
бекітілуі
10 см

86-88 күн

Тан – өте ерте пісетін сұрып. Сұрып дән
ретінде өсіруге арналған.
Өсудің түрі жартылай дерминантты,
бұтаның пішіні - орташа сығылған.
Өсімдік габитусы тік. Сабағының
мамықтары ашық қоңыр түсті.
Сұрып негізгі аурулардың түрлеріне,
құрғақшылыққа төзімді.
Сұрып 2020 жылы Мемлекеттік сұрып
сынағына берілді.
Оригинатор: «ОХМК» ЖШС

1000 дән
салмағы

Май
мөлшері
170-185 г

%
19-22 %.

СОЯ

ТАН

Содержание
белка

60-75 см

Тан - ультраранний сорт, предназначен для
выращивания на зерно.
Тип роста полудетерминантный, форма
куста – полусжатая, габитус растений
прямостоячий. Опушение стебля светлокоричневого цвета.
Х а р а кт е р и зуе т с я у с то й ч и во с т ь ю к
комплексу основных болезней и засухе.
С о рт п е р ед а н н а Го суд а р с т в е н н о е
сортоиспытание в 2020 году.
Оригинатор: ТОО «ОХМК».

Потенциальная
урожайность

1,3-2,5 т/га

38,0- 41,0%

Прикрепление
нижних бобов
10 см

Содержание
жира

%
19-22 %.

СОЯ

Длина
вегетационного
периода

86-88 дней
Масса
1000 семян

170-185 г

КҮНБАҒЫС ӨСІРУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Ауыспалы егістегі орны. Күнбағыс үшін ең жақсы алдыңғы егістер: дәнді масақтылар,
жемге арналған жүгері. Қолайсыз алдыңғы егістер - қант қызылшасы, жоңышқа және судан
шөптері, рапс, бұршақ дақылдары. Ауыспалы егісте күнбағысты 6-8 жылдан кейін
бұрынғы орнына қайта егуге болады.
Топырақты негізгі өңдеу. Негізгі өңдеуге қойылатын басты талап-көпжылдық
арамшөптерді толығымен жою, егістің бетін тегістеу, ылғалды сақтау және соқаның
табанын бұзу. Бір жылдық арамшөп басқан алқаптарды жартылай тыңайту әдісімен
өңдейді, ал көпжылдық арамшөптер (қопсытқыш, байлам және т.б.) басқан жерлерде қабаттап (жақсартылған) өңдейді. Өңдеу үшін күрделі минералды тыңайтқыштар 150 кг/га
есебімен қолданылады.
Топырақты егіс алдындағы өңдеу. Топырақтың жетілуі басталған кезде, негізгі өңдеу
ретінде тырмалау және 8-10 см тереңдікке дейін ерте өсіруге 45-50° бұрышпен жырту
жүзеге асырылады. Егу алдындағы қопсыту, тұқым себу 6-8 см тереңдігінде жүзеге
асырылады және минералды тыңайтқыштар себіледі.
Себу. Күнбағыс дән егілетін тереңдіктегі температурасы 10-12°С болатын жылы
топыраққа себілуі керек. Тұқымдар жүйелі түрде келесі инсектицидтік дәрілермен
дәріленеді: Контадор макси (3,0-6,0 л/т), Круйзер 350 (6,0-10,0 л/т), Круйзер 600 (65мл/150
мың дана), жүйелі фунгицидтік дәрілермен – Витацит (2,0 л/т), Апрон 350 (2,0 л/т). 3,0 л/т),
Максим XL (6,0 л /т), Максим XL035FS (0,06 л/150 мың дана).
Тұқым себу тереңдігі ылғалды қабатта 4-6 см, ал жоғарғы қабаты кеуіп қалған жағдайда 6-8 см. Егістен кейін топырақты нығыздау жүзеге асырылады. Өсімдіктердің тығыздығы 5565 мың/га.
Егістік күтімі. Арамшөптерден тазарту үшін өскіндердің үстінен тырмаланады және
өсімдік араларын қопсытады.
Гербицидтер күнбағыс өскіндері пайда болғанға дейін енгізіледі- Фронтьер оптима (1,2
л/га), Гардо Голд (4,0 л/га), Гезагард (2,0-4,0 л/га). Дақылды арамшөптерге қарсы Фюзилад
форте (0,75-1,0 л/га), Зелек супер (0,5-1,0 л/га) өскіндердің үстінен себіледі.
Ақ, сұр шірікке, фомозға қарсы келесі фунгицидтер қолданылады: Оптимо (0,5-1,0 л/га),
Пикотор (0,4-0,5 л/га).
Битке, күнбағыс қанкөбелегіне, шалғын шатырқанатна қарсы келесі инсектицидтер
қолданылады - Фастак (0,15 л/га), Децис эксперт (0,1-0,125 л/га), Карате / Карате зеон (0,10,2 л/га) және т. б.
Тұқым ылғалдылығы 35% болған жағдайда Реглон супер (2,0-3,0 л/га), блок (1,5-2,0 л/га),
Дикват / Дикватор (2,0 л/га), Раундап па/Раундап экстра (1,5-2,0 л/га), Спотак (1,0 л/га)
препараттарымен десикация жүргізіледі.
Күнбағысты жинау себетшедегі дәндердің ылғалдылығы 12-14% және себетшелер 8590 % қоңыр түске боялған кезде басталады.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Место в севообороте. Предшественники: зерновые колосовые, кукуруза.
Недопустимые предшественники – сахарная свекла, суданская трава, рапс, бобовые.
Подсолнечник в севообороте следует возвращать на прежнее поле не ранее, чем через 6-8
лет.
Основная обработка почвы. Главное требование к основной обработке почвы –
полное подавление многолетних сорняков, выравненность поверхности поля, сохранение
влаги и разрушение плужной подошвы. На полях, засоренных однолетними сорняками,
применяют полупаровую обработку почвы, а на засоренных многолетними сорняками –
послойную (улучшенную).
Предпосевная обработка почвы. При наступлении физической спелости почвы
проводят боронование и выравнивание зяби под углом 45-50° по направлению к основной
обработке почвы и раннюю культивацию на глубину 8-10 см. Предпосевную культивацию
проводят на глубину заделки семян – 6-8 см.
Сев подсолнечника начинают при прогревании почвы на глубине заделки семян до 1012°С. Семена протравливают системными инсектицидными протравителями: Контадор
макси (3,0-6,0 л/т), Круйзер 350 (6,0-10,0 л/т), Круйзер 600 (65 мл/150 тыс.шт.),
системными фунгицидными протравителями – Витацит (2,0 л/т), Апрон 350 (3,0 л/т),
Максим XL (6,0л/т), Максим XL035FS (0,06 л/150 тыс. шт.).
Глубина заделки семян – 4-6 см во влажный слой, при пересыхании верхнего слоя – 68 см. Вслед сева проводят прикатывание. Густота растений 55-65 тыс./га.
Уход за посевами. Для борьбы с ранними сорняками проводят боронование по
всходам и междурядные культивации.
Почвенные гербициды вносят до всходов подсолнечника - Фронтьер оптима (1,2 л/га),
Гардо Голд (4,0 л/га), Гезагард (2,0-4,0 л/га). Против злаковых сорняков применяют
Фюзилад форте (0,75-1,0 л/га), Зеллек супер (0,5-1,0 л/га) по всходам.
Против грибковых болезней применяют фунгициды: Оптимо (0,5-1,0 л/га), Пиктор
(0,4-0,5 л/га).
Против насекомых вредителей используют инсектициды – Фастак (0,15 л/га), Децис
эксперт (0,1-0,125 л/га), Карате / Карате зеон (0,1-0,2 л/га) и др.
Десикацию проводят при влажности семян не выше 35%, препаратами: Реглон супер (2,03,0л/га), Баста (1,5-2,0 л/га), Дикват / Дикватор (2,0 л/га), Раундап пауэр / Раундап экстра
(1,5-2,0 л/га) и др.
Уборку подсолнечника следует проводить при влажности семян в корзинке 12-14% и
побурении 85-90% корзинок.

АГРОБИЗНЕС-2050

5
-2
20 см

Егу жиілігі -

Өнімділігі

Оригинатор – «ОХМК» ЖШС.

150-160 см

50 мың
өсімдік

Өсіп-өну
кезеңі

Күнбағыстың ерте пісетін қарапайым
желіаралық буданы.
Себетше тегіс, аздап дөңес формалы.
Будан құрғақшылық пен жатып қалуға
төзімді, ұзақ тұрғанда түсіп қалмайды.
Бояма ақұнтақ және сұңғылаға төзімді,
ақ және сұр шіріктерге шыдамды.
Буданның экологиялық иілгіштігі
жоғары 2019 жылдан бастап Қазақстан
Республикасында аудандастырылған.

96-97 күн
1000 дәннің
салмағы

Дән
майлылығы
3,7-4,0 т/га

65-70 г

%
50,0-52,0 %

КҮНБАҒЫС

АГРОБИЗНЕС-2050

Оригинатор: ТОО «ОХМК».

5
-2
20 см

Оптимальная
густота

50 тыс. растений
к уборке

Потенциальная
урожайность

3,7- 4,0 т/га

150-160 см

Классический межлинейный гибрид
п о д с о л н е ч н и к а . Те х н о л о г и ч е н ,
устойчив к засухе и полеганию, не
осыпается. Обладает устойчивостью к
ложной мучнистой росе, заразихе,
стойкий к серой и белой гнилям.
Экологически пластичен.
Характеризуется высоким потенциалом
урожайности.
Районирован в Республике Казахстан с
2019 года.

96-97 дней
Масса
1000 семян

Масличность
семян
65-70 г

%
50,0-52,0 %

ПОДСОЛНЕЧНИК

Длина
вегетационного
периода

АСТАНА 109

0
-2
18 см

Егу жиілігі

Өнімділігі

3,1-3,4 т/га

Оригинатор: «ОХМК» ЖШС
150-155 см

50 мың
өсімдік

Өсіп-өну
кезеңі

Өсіп-өну мерзімі орташа, желіаралық
әдіспен алынған күнбағыс буданы.
Будан жатып қалуға төзімді, ұзақ
тұрғанда түсіп қалмайды.
Экологиялық иілгіштігімен және
ауруларға жоғары төзімділігімен
ерекшеленеді.
2 0 1 8 ж ы л д а н б а с т ап Қ а з а қ с т а н
Республикасында аудандастырылған.

101-103 күн
1000 дәннің
салмағы

Дән
майлылығы

54-60 г

%
50,0-54,0 %

КҮНБАҒЫС

АСТАНА 109
Среднеранний межлинейный гибрид
подсолнечника. Устойчив к полеганию
и осыпанию. Характеризуется высокой
э ко л о г и ч е с ко й п л а с т и ч н о с т ь ю .
Обладает высокой стойко стью к
болезням. Гибрид требователен к
высокому уровню агротехники.
Районирован в Республике Казахстан с
2018 года.

0
-2
18 см

Оптимальная
густота

Длина
вегетационного
периода

50 тыс. растений
к уборке

Потенциальная
урожайность

150-155 см

Оригинатор: ТОО «ОХМК».
101-103 дней
Масса
1000 семян

Масличность
семян
3,1-3,4 т/га

54-60 г

%
50,0-54,0 %

ПОДСОЛНЕЧНИК

БАЙКОНУР

0
-2
18 см

50 мың өсімдік
жиналады
Өнімділігі

150-155 см

Тиімді жиілік

Өсіп-өну
кезеңі

101-103 күн

Өнімділігі өте жоғары, өсіп-өну кезеңі
орташа, имидазол тобының
гербицидтеріне (евро-лайтнинг,
каптора т.б.) төзімді күнбағыстың
экстенсивті желіаралық буданы.
Технологиялық икемділігі және
күнбағыс дақылының негізгі
ауруларына төзімділігі жоғары.
Қазіргі уақытта будан Мемлекеттік
сұрып сынағынан өтуде.
Оригинатор: «OХMK» ЖШС

1000 дән
салмағы

Дән
майлылығы
3,1-3,4 т/га

54-60 г

%
50,0-54,0 %

КҮНБАҒЫС

БАЙКОНУР

0
-2
18 см

Оптимальная
густота

50 тыс. растений
к уборке

Оригинатор: ТОО «ОХМК».
Потенциальная
урожайность

150-155 см

Байконур - высокопродуктивный
среднеспелый межлинейный гибрид
подсолнечника интенсивного типа,
требователен к высокому уровню
агротехники, устойчивый к гербицидам
класса имидазолинонов (аналоги евролайтнинг, каптора и пр.). Гибрид
высокопластичен, технологичен.
Высокая степень устойчивости к
различным заболеваниям.
Гибрид передан в Государственное
сортоиспытание.

Длина
вегетационного
периода

101-103 дня
Масса
1000 семян

Масличность
семян
3,1-3,4 т/га

54-60 г

%
50,0-54,0 %

ПОДСОЛНЕЧНИК

БӘЙТЕРЕК 17

0
-2
19 см

50 мың
өсімдік
Өнімділігі

150-160 см

Егу жиілігі

Өсіп-өну
кезеңі

98-100 күн

Өсу кезеңі ерте мерзімді құрайтын
күнбағыстың қарапайым желіаралық
буданы. Будан құрғақшылық пен
жатып қалуға төзімді, ұзақ тұрғанда
түсіп қалмайды. Тыңайтқыштарға
д е ге н қ а р ы м - қ ат ы н а с ы жо ғ а р ы .
Жалған ақ ұнтақ және сұңғылаға,
негізгі ауруларға төзімді. Буданның
экологиялық иілгіштігі жоғары.
2 0 1 9 ж ы л д а н б а с т ап Қ а з а қ с т а н
Республикасында аудандастырылған.
Оригинатор: «ОХМК» ЖШС.

1000 дән
салмағы

Дән
майлылығы
3,0-3,5 т/га

65-70 г

%
50,0-52,0 %

КҮНБАҒЫС

БАЙТЕРЕК 17

Оригинатор: ТОО «ОХМК».

0
-2
19 см

Оптимальная
густота

50 тыс. растений
к уборке

Потенциальная
урожайность

3,0-3,5 т/га

150-160 см

Про стой межлинейный гибрид
скороспелой группы созревания.
Устойчивый к засухе, полеганию и
осыпанию. Хорошо отзывается на
в н е с е н и е уд о б р е н и й . О бл а д а е т
устойчивостью к ложной мучнистой
р о с е , з а р а з и хе и г р и б ко в ы м
з а б ол е ва н и я м . Ги б р и д о бл а д а е т
высокой экологической
пластичностью.
Районирован в Республике Казахстан с
2019 года.

98-100 дней
Масса
1000 семян

Масличность
семян

%
50,0-52,0 %

ПОДСОЛНЕЧНИК

Длина
вегетационного
периода

65-70 г

BAITEREK-S

1
-2
20 см

50 мың өсімдік

Өнімділігі

3,0-3,5 т/га

140-150 см

Егу жиілігі

Өсіп - өну
кезеңі

100-105 күн
1000 дәннің
салмағы

Дән
майлылығы

Қарапайым желіаралық,
сул ь ф о н и л м оч е в и н а то б ы н ы ң
гербицидтеріне (экспресс, гранстар
т.б.) төзімді күнбағыстың экстенсивті
т ү р і н е ж а т а т ы н б уд а н . Б уд а н
құрғақшылық пен күнбағыстың негізгі
ауруларға төзімділігімен ерекшеленеді.
Жо ғ а р ы т ех н ол о г и я л ы қ г и б р и д .
Буданның экологиялық иілгіштігі
жоғары.
Қазіргі уақытта будан Мемлекеттік
сұрып сынағынан өтуде.
Оригинатор: «OХMK» ЖШС

45-50 г

%
48-50 %

КҮНБАҒЫС

BAITEREK-S

1
-2
20 см

Оптимальная
густота

50 тыс. растений
к уборке

Потенциальная
урожайность

3,0-3,5 т/га

140-150 см

Про стой межлинейный гибрид
подсолнечника экстенсивного типа,
устойчивый к гербицидам класса
сул ь ф о н и л м оч е в и н ы ( а н а л о г и
гербицида экспресс).
Гибрид устойчив к засухе, осыпанию,
высокотехнологичен
Высокая стойко сть к грибковым
заболеваниям. Обладает высокой
экологической пластичностью.
Гибрид находится на Государственном
сортоиспытании.

100-105 дня
Масса
1000 семян

Масличность
семян

%
48-50 %

ПОДСОЛНЕЧНИК

Длина
вегетационного
периода

45-50 г

БАТЫР

0
-2
19 см

50 мың
өсімдік
Өнімділігі

3,0-3,5 т/га

150-160 см

Егу жиілігі

Өсіп-өну
кезеңі

90-95 күн

Күнбағыстың интенсивті түріне
жататын, өнімділігі жоғары үшжелілі
буданы.
Будан құрғақшылық пен жатып қалуға
төзімді, ұзақ тұрғанда түсіп қалмайды.
Жалған ақ ұнтақ және сұңғылаға
төзімді, ақ және сұр шіріктерге
шыдамды. Буданның экологиялық
иілгіштігі жоғары.
Будан Мемлекеттік сұрып сынағында
зерттелуде.
Оригинатор: «OХMK» ЖШС.

1000 дәннің
салмағы

Дән
майлылығы
45-50 г

%
49-50 %

КҮНБАҒЫС

БАТЫР
Про стой межлинейный гибрид
подсолнечника интенсивного типа.
Гибрид устойчив к засухе и полеганию,
не осыпается при перестое. Толерантен
к ложной мучнистой росе, заразихе,
белой и серой гнилям. Гибрид обладает
высокой экологической пластичностью.
Гибрид находится на Государственном
сортоиспытании.

0
-2
19 см

Оптимальная
густота

Длина
вегетационного
периода

50 тыс. растений
к уборке

Потенциальная
урожайность

3,0-3,5 т/га

150-160 см

Оригинатор: ТОО «ОХМК».
90-95 дней
Масса
1000 семян

Масличность
семян

%
49-50 %

ПОДСОЛНЕЧНИК

45-50 г

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 465

1
-2
20 см

50 мың
өсімдік
Өнімділігі

150-170 см

Егу жиілігі

Өсіп-өну
кезеңі

92-95 күн

Күнбағыстың ерте пісетін, өнімділігі
жоғары үшжелілі буданы.
Будан құрғақшылық пен жатып қалуға
төзімді, ұзақ тұрғанда түсіп қалмайды.
Жалған ақ ұнтақ және сұңғылаға
төзімді, ақ және сұр шіріктерге
шыдамды.
Буданның экологиялық иілгіштігі
жоғары
2 0 0 5 ж ы л д а н б а с т ап Қ а з а қ с т а н
Республикасында аудандастырылған.
Оригинатор: «ОХМК» ЖШС.

1000 дәннің
салмағы

Дән
майлылығы
72-75 г

3,0-3,4 т/га

%
50,0-51,0 %

КҮНБАҒЫС

КАЗАХСТАНСКИЙ 465

1
-2
20 см

Оптимальная
густота

50 тыс. растений
к уборке

Оригинатор: ТОО «ОХМК».
Потенциальная
урожайность

150-170 см

Скороспелый, высокопродуктивный
трехлинейный гибрид подсолнечника.
Гибрид устойчив к засухе и полеганию,
не осыпается при перестое.
Устойчивый к ложной мучнистой росе и
заразихе, толерантен к белой и серой
гнилям. Гибрид обладает высокой
экологической пластичностью. При
в ы р а щ и в а н и и с л е д у е т и з б е г ат ь
загущения.
Районирован в Республике Казахстан с
2005 года.

Длина
вегетационного
периода

92-95 дня
Масса
1000 семян

Масличность
семян
72-75 г

3,0-3,4 т/га

%
50,0-51,0 %

ПОДСОЛНЕЧНИК

НАРЫМ

9
-1
17 см

Егу жиілігі

Өнімділігі

Оригинатор: «ОХМК» ЖШС.

150-165 см

50 мың
өсімдік

Өсіп-өну
кезеңі

Күнбағыстың ерте пісетін, өнімділігі
жоғары қарапайым буданы.
Будан құрғақшылық пен жатып қалуға
төзімді, ұзақ тұрғанда түсіп қалмайды.
Жалған ақ ұнтақ және сұңғылаға
төзімді, ақ және сұр шіріктерге
шыдамды.
Буданның экологиялық иілгіштігі
жоғары 2018 жылдан бастап Қазақстан
Республикасында аудандастырылған.

95-100 күн
1000 дәннің
салмағы

Дән
майлылығы
3,5–3,9 т/га

50-60 г

%
50-51%

КҮНБАҒЫС

НАРЫМ

Оригинатор: ТОО «ОХМК».

9
-1
17 см

Оптимальная
густота

50 тыс. растений
к уборке

Потенциальная
урожайность

150-165 см

Скороспелый, высокопродуктивный
простой гибрид подсолнечника.
Форма корзинки слегка выпуклая.
Гибрид устойчив к засухе и полеганию,
не осыпается при перестое.
Устойчив к ложной мучнистой росе и
заразихе, толерантен к белой и серой
гнилям. Гибрид обладает высокой
экологической пластичностью.
Районирован в Республике Казахстан с
2018 года.

Длина
вегетационного
периода

95-100 дней
Масса
1000 семян

Масличность
семян
50-60 г

3,5-3,9 т/га

%
50-51%

ПОДСОЛНЕЧНИК

ЖАЗДЫҚ БИДАЙДЫ
ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Ауыспалы егістегі орны. Жаздық бидайды тыңайтылған жерлерге жүгері, картоп,
қызылша, бұршақ тұқымдастар және көпжылдық шөптерден кейін егеді. Бидайды басқа
нұсқалар болмаған жағдайда күнбағыстан кейін себуге болады.
Топырақтың негізгі өңделуіне бірқатар сыдыра жырту және дискілеу, содан кейін - 1820 см үйінді жасау немесе үйіндісіз өңдеу жатады. Өңдеу кезінде 150 кг/га есеппен күрделі
минералды тыңайтқыштар себіледі.
Топырақты егіс алдындағы өңдеу. Ерте көктемде, топырақ дайын болған кезде тырмалау
жұмыстары, ал егу алдында-5-6 см тұқым себу тереңдігіне дейін жырту жүргізіледі.
Жырту жұмыстарының алдында 100 кг/га азот тыңайтқыштары қосылады.
Жаздық бидайды себу топырақ 4-6°С дейін жылыған кезде жүргізіледі. Тұқым себу
тереңдігі 4-5 см, құрғақ жылдары және жеңіл топырақтарда 5-6 см, ылғал жеткіліксіз
аймақта 6-8 см, ауыр топырақтарда және батпақтану жағдайында – 3-4 см тереңдікке
себіледі. Ылғалмен жеткілікті қамтамасыз етілген аудандарда (тау бөктері, таулы аймақ
және суармалы жерлер) – 5,5-6,0 млн. дана/га; құрғақ дала және ұсақ шоқылы қырларға –
3,5-6,0 млн. дана/га; - 4,0 млн. дана/га.
Тұқымдар келесі қоспасымен дәріленеді: Кинто Дуо - 1,8 л/га + Систива - 0,8 л/га +
Круйзер – (0,7л/т) + Аминомакс (1 л/т).
Ауруларға және жапырақ зиянкестеріне қарсы-Дивиденд Суприм (1,5-2,0 л/т), Селест
Топ / Селест Макс (1,0-1,8 / 1,6-1,8 л/т).
Егістік күтімі. Ерте көктемде, сондай-ақ түптену және сабағы шығу кезеңінде олар азот
тыңайтқыштарымен -100-150 кг/га өңделеді.
Түптену-сабағы шығу кезеңінде - Гран стар (15 г/га) + Эстерон (0,3 л/га) + Энжио (0,18
л/га) + Карбамид (5 кг/га) біріктірілген қоспасымен дәріленеді.
ЦеЦеЦе (1,5 л/га) немесе Моддус (0,2-0,4 л/га) өсу реттегіштерімен дақылдарды бөлек
өңдейді.
Жалауша жапырағы пайда болу кезеңінде бірнеше қоспа - Абакус-ультра (1,5 л/га) +
Энжио (0,18 л/га) + Карбамид (5 кг/га) дәріленеді.
Масақтану кезеңінде -Альто-супер (0,5 л/га) + Карбамид (5 кг/га).
Тиімді гербицидтер: Базагран, Дианат, Диален супер, Аксил 50, Фокстрот Экстра және
т. б.
Тиімді фунгицидтер: абакус Ультра, Рекс Дуо, Тилт, Амистар қосымша.
Тиімді Инсектицидтер: Ангио, каратэ, Актеллик, Би-58, Фастак.
Астық дәннің ылғалдылығы 16-18% құраған және толық піскен кезде тікелей
комбайнмен жиналады.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Место в севообороте. Предшественники: чистый, занятый и кулисный пары, кукуруза,
картофель, свекла, зернобобовые, многолетние травы, крестоцветные культуры. Возможно
размещение яровой пшеницы после подсолнечника, при отсутствии иных вариантов.
Основная обработка почвы включает ряд лущений либо дискований, затем – обработку
отвальными или безотвальными орудиями на глубину 18-20 см. Под обработку следует
внести сложные минеральные удобрения из расчета 150 кг/га.
Предпосевная обработка почвы. Рано весной при физической спелости почвы проводят
боронование, а непосредственно перед посевом – культивацию на глубину заделки семян –
5-6 см. Перед культивацией вносят 100-150 кг/га азотных удобрений.
Сев проводится при прогреве почвы до 4-6°С. Глубина заделки семян - 4–5 см, в засушливые
годы и на легких грунтах 5–6 см, а в зоне недостаточного увлажнения 6-8 см, на тяжелых
грунтах и в условиях переувлажнения – 3-4 см. Норма высева для районов с достаточной
влагообеспеченностью: предгорная, горная зона и поливные земли – 5,5-6,0 млн, а для
сухостепной и богары – не более 3,5-4,0 млн всхожих семян на 1 га.
Семена протравливают смесью протравителей, таких как: Кинто Дуо –(1,8 л/га) + Систива
(0,8 л/га) + Круйзер – (0,7л/т) + Аминомакс (1 л/т); против болезней и ранних листовых
вредителей - Дивиденд Суприм (1,5-2,0 л/т), Селест Топ/Селест Макс (1,0-1,8/1,6-1,8 л/т).
Уход за посевами. Ранней весной проводят подкормку азотными удобрениями, а также в
фазу кущения и выхода в трубку – по 100-150 кг/га.
В фазу кущения-выхода в трубку вно сят баковую сме сь - Гран стар
(15 г /га) + Эстерон (0,3 л/га) + Энжио (0,18 л/га) + Карбамид (5 кг/га).
В фазу появления флагового листа вносят баковую смесь - Абакус-ультра (1,5 л/га) +
Энжио (0,18 л/га) + Карбамид (5 кг/га).
Отдельно проводят обработку посевов регуляторами роста ЦеЦеЦе (1,5 л/га) или Моддус
(0,2-0,4 л/га).
В фазу появления флагового листа вносят баковую смесь - Абакус-ультра (1,5 л/га) +
Энжио (0,18 л/га) + Карбамид (5 кг/га).
В фазу колошения – Альто-супер (0,5 л/га) + Карбамид (5 кг/га).
Эффективные гербициды: Базагран, Дианат, Диален супер, Аксил 50, Фокстрот Экстра и
др.
Эффективные фунгициды: Абакус Ультра, Рекс Дуо, Тилт, Амистар Экстра.
Эффективные инсектициды: Энжио, Карате, Актеллик, Би-58, Фастак.
Уборка начинается в фазу полной спелости при влажности зерна 16-18% прямым
комбайнированием.

БАРЫС
Масақтың
өнімділігі

Өнімділігі

4,2-4,5 т/га

Өсу кезеңі
орташа

95-115 см

Құрғақшылыққа
төзімділігі
жоғары

Жартылай
интенсивті
түрге жататын
сұрып

88-92 күн
1000 дән
салмағы

40-43 г

Биіктігі орташа, жартылай интенсивті,
өсіру жағдайларына икемді сұрыптарға
жатады. Масақтың көлемі ірі. Дән
сапасы бойынша «бағалы» сұрыптар
қатарына жатқызылған, құрамындағы
дән маңызының жоғары және тұрақты
болуымен ерекшеленеді.
Орташа пісетін сұрыптарға жатады.
Түрлері - лютесценс, жұмсақ масақты,
ұршық пішіндес, жоғарғы ширегінде
қысқа өскіндері бар.
Сұрып негізгі жапырақ-сабақ
инфекцияларына, тозаңды қаракүйеге
с е з і м т а л ж ә н е ау рул а р м е н
зиянкестерден қорғауды қажет етеді.
2 0 2 0 ж ы л д а н б а с т ап Қ а з а қ с т а н
Республикасында аудандастырылған.
Оригинатор: "Алт ай Федера лды
агробиотехнология ғылыми орталығы»
және "ОХМК" ЖШС.

ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СҰРЫПТАРЫ

БАРЫС

Продуктивность
колоса
Высокая
засухоустойчивость

Потенциальная
урожайность

4,2-4,5 т/га

средняя

95-115 см

Сорт относится к группе
средневысоких, полуинтенсивного
типа, довольно пластичен для условий
выращивания. Обладает крупным
колосом. Соответствует «ценным»
сортам по качеству зерна, отличается
высоким и стабильным содержанием
клейковины.
Относится к группе среднеспелых
сортов.
Разновидность – лютесценс, колос
рыхлый, веретеновидный, с короткими
и средними отростками на верхней
четверти.
Сорт средневосприимчив к
листостебельным инфекциям, устойчив
к пыльной головне. Рекомендуется
защита от болезней и вредителей.
Районирован в Республике Казахстан с
2020 года.
Оригинаторы: ФГБНУ "Федеральный
Алт айский научный цент р
агробиотехнологий" ("ФАНЦА") и
ТОО "ОХМК".

Сорт
полуинтенсивного
типа

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА

Длина
вегетационного
периода

88-92 дней
Масса
1000 семян

40-43 г

ДАРЬЯ
Масақтың
өнімділігі

Өнімділігі

4,0-4,5 т/га

Өсу кезеңі
орташа

85-95 см

Құрғақшылыққа
төзімділігі
жоғары

Жартылай
интенсивті
түрге жататын
сұрып

85-90 күн
1000 дән
салмағы

38-43 г

Сұрып нан өнімдерін пісіруге, жоғары
сапалы астық өнімдерін алуға
арналған.
Биіктігі орташа, күтімге, қорғаныс
шараларына және тыңайтқыштарды
пайдалануға өте талапшыл болып
келетін интенсивті сұрып.
Д ә н с ап а с ы б о й ы н ш а « б а ғ а л ы »
сұрыптар қатарына жатқызылған,
құрамындағы ақуыз және дән
сапасының жоғары болуымен
ерекшеленеді.
Құрғақшылық кезеңдерінде қалың
балауызбен жабылады.
Сұрып негізгі жапырақ-сабақ ауру
қоздырғыштарына сезімтал.
2 0 1 7 ж ы л д а н б а с т ап Қ а з а қ с т а н
Республикасында аудандастырылған.
Оригинатор: «Беларусия ҰҒА жер
игеру бойынша ҰҒО» ликасында
аудандастырылған.

ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СҰРЫПТАРЫ

ДАРЬЯ

Оригинатор: РУП «НПЦ по земледелию
НАН Беларуси».

Продуктивность
колоса
Высокая
засухоустойчивость

Потенциальная
урожайность

4,0-4,5 т/га

средняя

85-95 см

Сорт предназначен для получения
высококачественного зерна,
среднерослый, интенсивного типа,
требовательный к условиям
выращивания, уходу за посевами и
применению удобрений.
Соответствует «ценным» сортам по
качеству зерна, отличается стабильно
высоким уровнем клейковины и белка.
Сорт среднеспелый, в сезоны с
засушливыми периодами формирует
восковой налёт.
Восприимчивый к основным
листостебельным инфекциям.
Районирован в Республике Казахстан с
2017 года.

Сорт
полуинтенсивного
типа

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА

Длина
вегетационного
периода

85-90 дней
Масса
1000 семян

38-43 г

КУРЬЕР

Масақтың
өнімділігі

Өнімділігі

6,0 т/га

Өсу кезеңі
орташа

90-100 см

Құрғақшылыққа
төзімділігі
жоғары

Жартылай
интенсивті
түрге жататын
сұрып

86-90 күн
1000 дән
салмағы

38-44 г

Сұрып жоғары және тұрақты өнім
беруімен ерекшеленеді. Дән сапасы
жағынан «бағалы» сұрыптар қатарына
және орташа пісетін сұрыптар тобына
жатады. Биіктігі орташа, жатып қалу
мен шашылып қалуға төзімді.
Құрғақшылық пен суыққа төзімді.
Масағының пішіні цилиндрлі,
тығыздығы орташа, жоғарғы бөлігі
қысқа сабақты болып келеді және
құрғақшылық кезеңдерінде қалың
балауызбен жабылады.
Сұрыпты топырақ құнарлылығы
орташа немесе нашар алқапта өсіруге
болады, сонымен қатар интенсивті
ауылшаруашылық тыңайту және суару
әдістерін қолдану барысында тиімді
болып келеді.
Н е г і з г і ж ап ы р а қ - с а б а қ ау ру
қоздырғыштарына төзімді.
Оригинатор: «П.П. Лукьяненко»
атындағы ҰТО» ФМБҒМ, «Ершов
атындағы Оңтүстік: Шығыс СЕШҒЗИ»
ФМБҒМ.

ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СҰРЫПТАРЫ

КУРЬЕР

Оригинаторы: ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.
Лукьяненко», ФГБНУ «Ершовская
ОСОЗ НИИСХ Юга-Востока».

Продуктивность
колоса
Высокая
засухоустойчивость

Потенциальная
урожайность

6,0 т/га

средняя

90-100 см

Сорт отличается высокой и стабильной
у р ож а й н о с т ь ю . С о от ве т с т вуе т
«ценным» сортам по качеству зерна,
относится к среднеспелой группе.
Среднерослый, устойчив к полеганию и
о с ы п а н и ю . О б л а д а е т
хо л од о с т о й ко с т ь ю и в ы с о ко й
засухоустойчивостью.
Разновидность – лютесценс, колос
цилиндрический, средней плотности, с
короткими отростками на верхней
четверти; в сезоны с периодами засухи
имеет хорошо выраженный восковой
налёт.
Сорт подходит для среднего или
бедного агрофонов выращивания, при
этом хорошо отзывается на применение
интенсивных агроприемов.
Среднеустойчив, к о сновным
листостебельным патогенам.

Сорт
полуинтенсивного
типа

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА

Длина
вегетационного
периода

86-90 дней
Масса
1000 семян

38-44 г

КҮЗДІК БИДАЙ ӨСІРУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Күздік бидай үшін ең жақсы болып табылатын бұрынғы егістер - тыңайтылған
жерлер, дәндібұршақ тұқымдастар, рапс, жүгері, көпжылдық шөптер, пішенге арналған
дән қоспалары.
Құмай, судан шөптері мен күнбағыстан кейін күздік бидайды өсіру ұсынылмайды.
Тың алқапта егу алдында өңдеу шаралары тұқым егу тереңдігімен бірдей тереңдікте
жаппай қопсыту болып табылады. Ерте жиналатын дақылдар егістігін бір немесе екі рет
сыдыра жыртқышпен немесе сүрлем соқасымен, эррозияға қарсы соқамен қопсыту қажет.
Жерді өңдеу үшін физикалық салмағы 150 кг/га мөлшерде NPK (құрамында нитратты азот
жоқ)себу керек.
Себу. Ең қолайлы себу мерзімі тамыздың үшінші онкүндігі - қыркүйектің бірінші
онкүндігі болып саналады. Тұқым себу тереңдігі 4-5 см құрайды, топырақтың беткі қабаты
кеуіп қалған жағдайда тұқым отырғызудың рұқсат етілген тереңдігі 6-8 см құрайды. Тұқым
себу нормасы 4,5-5,5 миллион дана дәнді құрайды, тыңайтылмаған алдыңғы егіс
орындарына себу кезінде норманы 12-15% арттыру керек. Себу әдісі - қатарлап себу.
Сепкеннен кейін нығыздау қажет.
Тұқымдар себу алдында келесі қоспалармен дәріленед: Кинто Дуо - 1,8 л/га + Систива 0,8 л/га + Круйзер – (0,7л/т) + Аминомакс -1 л/т.
Егістік күтімі. Ерте көктемде, сондай-ақ түптену және сабағы шығу кезеңінде олар азот
тыңайтқыштарымен -100-150 кг/га өңделеді.
Түптену-сабағы шығу кезеңінде-Гран стар15 г/га + Эстерон 0,3 л/га + Энжио 0,18 л/га +
Карбамид 5 кг/га бактік қоспасымен дәріленеді.
Жалауша жапырағы пайда болу кезеңінде бактік қоспа - Абакус-ультра (1,5 л/га) + Энжио
(0,18 л/га) + Карбамид (5 кг/га) дәріленеді.
Масақтану кезеңінде -Альто-супер (0,5 л/га) + Карбамид (5 кг/га).
Қолайсыз жағдайлар туындағанда және жатып қалуға қарсы дақылдарды өсуді
күшейткішпен өңдейді: Агростимулин (гербицидтермен араласқан 10 мл/га) – өсу
кезеңінде, Кампосан Экстра (0,3-0,5 л/га) – масақ пайда болғанға дейін, ЦеЦеЦе 750 (1,0-1,2
л/га) түптену кезеңінде – сабағы шыққанда.
Ауруларға қарсы масақтану кезеңінде бірнеше қоспа - Альто-супер (0,5 л/га) + (5 кг/га)
Карбамид қосылады.
Тиімді гербицидтер: Базагран, Дианат, Диален супер, Аксил 50, Фокстрот Экстра және
т. б.
Тиімді фунгицидтер: абакус Ультра, Рекс Дуо, Тилт, Амистар қосымша.
Тиімді Инсектицидтер: Ангио, каратэ, Актеллик, Би-58, Фастак.
Қолайсыз ауа-райы жағдайында егін жинау алдында дақылдарды десиканттармен
Реглон/Реглон Супер (1,5-2,0 л/га) өңдеу жүргізіледі.
Астық дәннің ылғалдылығы 14-17% құраған және толық піскен кезде тікелей комбайнмен
жиналады.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Предшественники: чистый, кулисный и занятый пары, зернобобовые, рапс, кукуруза,
многолетние травы, зерносмеси на сено и сенаж.
Не рекомендуется выращивать озимую пшеницу после сорго, суданской травы и
подсолнечника: эти культуры поздно освобождают поле, а также иссушают почву на
критическую глубину.
Предпосевная обработка на парах состоит из сплошной культивации на глубину заделки
семян. На полях, после уборки предшественников необходимо провести одно или два
рыхления лущильниками либо культиваторами паровыми, противоэрозионными,
комбинированными. Под обработку вносят азотные или сложные сухие туки, либо ЖКУ,
КАС32 нормой от 150 кг/га в физическом весе.
Сев. Оптимальные сроки сева приходятся на третью декаду августа – первую декаду
сентября. Глубина заделки семян - 4-5 см, при иссушении верхнего слоя – 6-8 см. Норма
высева–4,5-5,5 млн шт. семян, по непаровым предшественникам норму следует снизить на
12-15%. Способ сева - рядовой. После посева рекомендуется провести прикатывание.
Семена протравливают смесью протравителей, таких как: Кинто Дуо –(1,8 л/га) +
Систива(0,8 л/га) + Круйзер (0,7л/т) + Аминомакс(1 л/т).
Уход за посевами. Ранней весной проводят подкормку азотными удобрениями, а также в
фазу кущения и выхода в трубку – по 100-150 кг/га.
В фазу кущения-выхода в трубку вносят баковую смесь - Гран стар(15 г/га) + Эстерон (0,3
л/га) + Энжио (0,18 л/га) + Карбамид (5 кг/га).
В фазу выхода флагового листа вносят баковую смесь – Базагран (2,0-4,0 л/га) + Абакусультра (1,5 л/га) + Энжио (0,18 л/га) + Карбамид (5 кг/га).
Против стрессов и полегания обрабатывают посевы регуляторами роста: в период
вегетации–Агростимулин (10 мл/га) в смеси с гербицидами; перед появлением колоса –
Кампосан Экстра (0,3-0,5 л/га); в фазу кущения-выхода в трубку –ЦеЦеЦе 750 (1,0-1,2л/га).
В фазу колошения против болезней вносят баковую смесь - Альто-супер (0,5 л/га) +
Карбамид (5 кг/га).
Эффективные гербициды: Базагран, Дианат, Диален супер, Аксил 50, Фокстрот Экстра и
др.
Эффективные фунгициды: Абакус Ультра, Рекс Дуо, Тилт, Амистар Экстра.
Эффективные инсектициды: Энжио, Карате, Актеллик, Би-58, Фастак.
При неблагоприятных погодных условиях перед уборкой проводят обработку посевов
десикантами –Реглон/Реглон Супер (1,5-2,0 л/га).
Уборку пшеницы проводят в фазу полной спелости, при влажности зерна 14-17%,
прямым комбайнированием.

БРИГАДА
Масақтың
өнімділігі

Өнімділігі

10,0 т/га

орташа

70-95 см

Құрғақшылыққа
төзімділігі
жоғары

Жартылай
интенсивті
түрге жататын
сұрып

Суыққа
төзімділігі
жоғары

100 дән
салмағы

38-42 г

Дәннің сапасы бойынша «мықты»
бидай сұрыбына жатады. Ерекше
шоқтанып түптену және агроценоз
тығыздылығы сияқты қасиеттерге ие.
Жатып қалу мен шашылып қалуға
төзімділігі жоғары.
Агрономиялық фон деңгейі – орташа
және төмен. Сұрып өсіру жағдайында
егу орнын және дақылдардың егу
тәртібін таңдамайды, негізгі жапырақсабақ ауруларына жартылай төзімді
болып келеді.
2 0 1 9 ж ы л д а н б а с т ап Қ а з а қ с т а н
Республикасында аудандастырылған.
Оригинатор – «П.П. Лукьяненко»
атындағы ҰТО» ФМБҒМ.

КҮЗДІК БИДАЙ СҰРЫПТАРЫ

БРИГАДА

Продуктивность
колоса
Высокая
засухоустойчивость

Потенциальная
урожайность

средняя

70-95 см

Относится к «сильным» пшеницам.
Обладает повышенной кустистостью и
плотностью агроценоза. Относится к
группе среднеспелых сортов, устойчив
к полеганию и осыпанию.
Уровень агрофона – средний и низкий.
Сорт пластичен в условиях
выращивания, в частности не
требователен к предшественникам,
среднеустойчив к о сновным
листостебельным болезням.
Районирован в Республике Казахстан с
2019 года.
Оригинатор: ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.
Лукьяненко».

Высокая
морозоустойчивость

Масса
100 семян

38-42 г

10,0 т/га

Сорт
полуинтенсивного
типа

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

ГРОМ
Масақтың
өнімділігі

Өнімділігі

12,0 т/га

орташа

65-85 см

Құрғақшылыққа
төзімділігі
жоғары

Суыққа
төзімділігі
жоғары

1000 дән
салмағы

40-42 г

Интенсивті
түрге жататын
сұрып

Сұрып дән сапасы бойынша «құнды»
сұрыптардың тізіміне енгізілген.
Ерекше шоқтанып түптену және
агроценоз тығыздылығы сияқты
қасиеттерге ие. Орташа пісетіндердің
тобына жатады. Жартылай аласа,
жатып қалу мен шашылып қалуға
төзімділігі жоғары. Суық пен
құрғақшылыққа төзімді. Сұрып
ұсынылған тыңайтқыштардың ең көп
мөлшерін қолдана отырып, жоғары
агрономиялық фонда өсіруге арналған
және өте жоғары ауқымды қорға ие.
Жапырақ-сабақ инфекцияларынан
қорғауды қажет етеді: қоңыр және
с а б а қ т ат ы н а , с е п то р и о з ж ә н е
фузариоз ауруларына тез шалдығады.
2 0 1 9 ж ы л д а н б а с т ап Қ а з а қ с т а н
Республикасында аудандастырылған.
Оригинатор: «П.П. Лукьяненко»
атындағы ҰТО» ФМБҒМ

КҮЗДІК БИДАЙ СҰРЫПТАРЫ

ГРОМ

Оригинатор – ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.
Лу к ь я н е н ко » . С 2 0 1 9 год а с о рт
районирован в Республике Казахстан.

Продуктивность
колоса
Высокая
засухоустойчивость

Потенциальная
урожайность

средняя

65-85 см

Сорт внесен в список «ценных» сортов
по качеству зерна.
Обладает высокой кустистостью и
плотностью агрофитоценоза.
Относится к группе среднеспелых.
П о л у к а р л и к , в ы с о коу с т о й ч и в к
полеганию и осыпанию. Обладает
повышенной морозостойкостью и
засухоустойчивостью.
Сорт предназначен для возделывания на
высоком агрофоне, с применением
рекомендованных доз удобрений
вплоть до максимальных. Требует
защиты от листостебельных инфекций:
восприимчив к бурой и стеблевой
ржавчине, септориозу, фузариозу.

Высокая
морозоустойчивость

Масса
100 семян

40-42 г

12,0 т/га

Сорт
интенсивного
типа

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

КУРЕНЬ
Масақтың
өнімділігі

Өнімділігі

10,5 т/га

орташа

75-90 см

Құрғақшылыққа
төзімділігі
орташа

Жартылай
интенсивті
түрге жататын
сұрып

Суыққа
төзімділігі
орташа

1000 дән
салмағы

Сұрып дән сапасы бойынша «құнды»
сұрыптардың тізіміне енгізілген.
Орташа пісетіндердің тобына жатады.
Өсімдік биіктігі орташа, жатып қалу
мен шашылып қалуға төзімділігі
жоғары. Суыққа және құрғақшылыққа
төзімділік қасиетке ие. Агрономиялық
фон деңгейі – орташа, сұрып егу орнын
таңдамайды, негізгі жапырақ-сабақ
инфекцияларына төзімді неме се
орташа төзімді.
Оригинатор: «П.П. Лукьяненко»
атындағы ҰТО» ФМБҒМ.

43-45 г

КҮЗДІК БИДАЙ СҰРЫПТАРЫ

КУРЕНЬ

Оригинатор: ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.
Лукьяненко».

Продуктивность
колоса
Средняя
засухоустойчивость

Потенциальная
урожайность

средняя

65-85 см

Соответствует «ценным» сортам по
качеству зерна.
Относится к группе среднеспелых
сортов. Среднерослый, устойчив к
полеганию. Обладает средней
м о р о з о с т о й к о с т ь ю и
засухоустойчиво стью.
Уровень
агрофона – средний, сорт неприхотлив к
условиям выращивания, устойчив,
либо среднеустойчив к основным
листостебельным инфекциям.

10,5 т/га

Сорт
полуинтенсивного
типа

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Средняя
морозоустойчивость

Масса
1000 семян

43-45 г

ЭТНОС
Масақтың
өнімділігі

Өнімділігі

10,0 т/га

орташа

70-95 см

Құрғақшылыққа
төзімділігі
жоғары

Жартылай
интенсивті
түрге жататын
сұрып

Суыққа
төзімділігі
жоғары

1000 дән
салмағы

42-44 г

Сұрып дән сапасы бойынша «құнды»
сұрыптардың тізіміне енгізілген.
Орташа пісетіндердің тобына жатады.
Биіктігі орташа, жатып қалу мен
шашылып қалуға төзімділігі жоғары.
Аяз бен құрғақшылыққа төзімділік
қасиетіне ие.
Агрономиялық фон деңгейі – орташа
және төмен. Сұрып агротехника
таңдамайды, негізгі жапырақ-сабақ
ауруларына төзімді. Алдыңғы егілген
егістіктердің жыртылған орнына егу
ұсынылған, жүгері еккен егістікке егуге
болмайды.
Оригинатор – «П.П. Лукьяненко»
атындағы ҰТО» ФМБҒМ. 2020 жылдан
бастап Қазақстан Республикасында
аудандастырылған.

КҮЗДІК БИДАЙ СҰРЫПТАРЫ

ЭТНОС

Продуктивность
колоса
Высокая
засухоустойчивость

Потенциальная
урожайность

средняя

70-95 см

Занесен в список «ценных» сортов по
качеству зерна.
Относится к среднеранней группе
спелости. Среднерослый, устойчивый к
полеганию и осыпанию. Обладает
в ы с о ко й м о р о з о с т о й ко с т ь ю и
засухоустойчивостью.
Уровень агрофона – средний и низкий.
Сорт требователен к агротехнике,
среднеустойчив к основным
листостебельным инфекциям.
Районирован в Республике Казахстан с
2020 года.

Высокая
морозоустойчивость

Масса
1000 семян

Оригинатор: ФГБНУ «НЦЗ им.
П.П. Лукьяненко».
10,0 т/га

Сорт
полуинтенсивного
типа

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

42-44 г

БҰРШАҚ ӨСІРУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Ауыспалы егістегі орны. Алдыңғы егістер: күздік және жаздық дәнді дақылдар мен
жүгері.
Топырақты негізгі өңдеу. Алдыңғы егісті жинап, өсімдік қалдықтарын ұсақтағаннан
кейін негізгі өңдеу жартылай тыңайту немесе сыдыра жырту арқылы жүзеге асырылады.
Өңдеу алдында күрделі минералды тыңайтқыштар 150 кг/га есебімен қолданылады.
Егіс алдындағы өңдеу. Ерте көктемде, топырақтың жетілген кезінде, олар ауыр тісті
тырмалармен алдын-ала өңделеді. Егу алдында егістік тұқым себу тереңдігіне дейінгі
тереңдікте (6-8 см) қопсытылады, және бірден тырмаланады. Егіу алдындағы өңдеу кезінде
100-150 кг/га азот тыңайтқыштарын салу ұсынылады.
Себу. Бұршақты ерте жаздық дақылдармен бірге, қатарлап егу тәсілімен егеді. Ауыр
топыраққа бұршақ егу тереңдігі 4-6 см, ал жеңіл топырақтарда 6-7 см болады. Бұршақты
себу нормасы 1 га жерге – 0,8-1,2 млн. дәннен.
Тұқымды егу алдындағы өңдеуді себуге дейін екі апта бұрын келесі фунгицидті дәрілеу
арқылы жүзеге асырады: Бенефис (0,5-0,7кг/т), Максим XL035 (1,0-1,2 л/т), Редиго (0,350,45 л/т), ТМТД (6,0-8,0л/т). Зиянкестерден қорғау және алдын алу мақсатында келесі
инсектицидтік дәрілегіштер қолданылады - Имидамекс 600 (0,3-0,4 л/т), Мачо (6,0-8,0 л/т),
Пикус (4,0-5,0 л/т). Егу күні тұқымдар 0,2 кг/т Ризовитпен немесе басқа азотты бекітетін
препараттармен өңделеді.
Өскіндерді күту. Арамшөп басқан жағдайда гербицидтер қолданылады: Базагран (3,0
л/га), Фюзелад форте (0,75-1,5 л/га), Гербитокс (0,5-0,8 л/га), Селект (0,5-1,0 л/га).
Церкоспорозға, аскохитозға, антракнозға, сұр шірікке қарсы дақылдарды келесі
фунгицидтермен бүрку жүргізіледі: Прозаро квантум (0,5-0,7л/га), Титул дуо (0,2-0,25 л/га),
Флинт (1,5 л/га).
Бұршақ дәншігіне (брухус), бұршақ жемір көбелегінің құрттары, қараған қанкөбелегі,
бит, шашақ қанаттыларға қарсы келесі инсектицидтер қолданылады: бүр жару кезеңінде –
шеттік өңдеу; егісті алғашқы өңдеу – гүлдеу кезеңінің басында, екіншісі – гүлдену кезеңінің
соңында Би 58 (0,5-1,0 л/га), Децис эксперт (0,1-0,125 л/га) Золон (1,0-1,4 л/га), Каратэ 050
(0,10-0,15 л/га), Суми альфа (0,25-0,3 л/га) сияқты препараттармен дәріленеді.
Дәнді десикациялау астық ылғалдылығы 30-35% болған кезде Реглон, Реглон супер
препараттарымен (1,5-2,0 л/га) жүргізіледі.
Жинау. Тікелей комбайндау астықтың ылғалдылығы 14-16% болған кезде жүргізіледі.
Арамшөп мөлшері көп болған кезде, бөлу тәсілімен астық ылғалдылығы 30-35% болған
кезде, біліктерді іріктеп, таңдау арқылы ығалдылық көрсеткіші 16-19% болған кезде
басталады.

ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ГОРОХА
Место в севообороте. Предшественники: озимые и яровые зерновые культуры и
кукуруза.
Основная обработка почвы. После уборки предшественника и измельчения пожнивных
остатков проводится основная обработка почвы: отвальная или безотвальная по типу
полупара либо улучшенной зяби. Перед обработкой вносят сложные минеральные
удобрения из расчета 150 кг/га.
Предпосевная обработка. Рано весной, при физической спелости почвы рекомендуется
провести предпосевную обработку почвы тяжелыми зубовыми боронами. Перед посевом,
поле культивируют на глубину заделки семян (6-8 см), с одновременным боронованием. Во
время предпосевной культивации рекомендуется внести 100-150 кг/га азотных удобрений.
Сев. Высевают горох одновременно с ранними яровыми культурами рядовым способом.
Глубина заделки семян на тяжелых почвах- 4-6 см и 6-7 см на легких. Норма высева гороха 0,8 - 1,2 млн. всхожих семян на 1 га.
Предпосевную обработку семян проводят за две недели до посева фунгицидными
протравителями – Бенефис (0,5-0,7кг/т), Максим XL035 (1,0-1,2 л/т), Редиго (0,35-0,45 л/т),
ТМТД (6,0-8,0л/т). Против вредителей почвенных и профилактики от клубенькового
долгоносика, гороховой тли, минеров многоядных применяют инсектицидные
протравители - Имидамекс 600 (0,3-0,4 л/т), Мачо (6,0-8,0 л/т), Пикус (4,0-5,0 л/т). В день
посева семена обрабатывают азотфиксирующими препаратами.
Уход за посевами. В случае угнетения сорняками вносят гербициды: Базагран (3,0 л/га),
Фюзилад форте (0,75-1,5 л/га), Гербитокс (0,5-0,8 л/га), Селект (0,5-1,0 л/га).
Против церкоспороза, аскохитоза, антракноза, серой гнили проводят опрыскивание
посевов фунгицидами: Прозароквантум (0,5-0,7л/га), Титул дуо (0,2-0,25 л/га), Флинт (1,5
л/га).
Против гороховой зерновки (брухуса), гусеницы гороховой плодожорки, акациевой
огневки, тли, трипсов применяют инсектициды: в период фазы бутонизации – краевая
обработка; первая обработка поля - в начале фазы цветения, вторая – в конце фазы цветения
препаратами Би 58 (0,5-1,0 л/га), Децис эксперт (0,1-0,125 л/га) Золон (1,0-1,4 л/га), Каратэ
050 (0,10-0,15 л/га), Суми альфа (0,25-0,3 л/га).
Десикацию посевов проводят при влажности зерна 30-35% препаратами Реглон, Реглон
супер (1,5-2,0 л/га).
Уборка. Прямое комбайнирование проводят при влажности зерна 14-16%. Раздельную
уборку по засоренным посевам начинают при влажности зерна 30-35%, подбор валков - при
влажности зерна 16-19%. евах) начинают при влажности зерна 30-35%, подбор валков при
влажности зерна 16-19%.

АСТРОНАВТ
Ақуыз
мөлшері

Өсіп-өну
кезеңі
27,5 %

46-87 см

Жатып қалуға
және шашылып
қалуға төзімділігі
жоғары

Оригинатор: Norddeutsche
Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG.

1000 дән
салмағы

Өнімділігі

6,0 т/га

64-80 күн

Жапырақсыз. Бір түйіндегі ең көп гүл
с а н ы - е кеу. Г ү л д е р і а қ т ү с т і .
Бұрашқтары сәл иілген, басы тұйық.
Тұқымдары шар тәріздес. Дәнжарнағы
сары түсті. Тұқымкіндігі ашық. Ақуыз
мөлшері жоғары. Құрғақшылыққа
төзімділігі орташа. Жатып қалуға және
шашылып қалуға төзімділігі жоғары.
2 0 1 7 ж ы л д а н б а с т ап Қ а з а қ с т а н
Республикасында аудандастырылған.

Интенсивті
түрге
жататын
сұрып

204-263 г

АСБҰРШАҚ

АСТРОНАВТ
Безлисточковый. Максимальное число
цветков на узел - два. Цветки белые.
Бобы слабоизогнутые, с тупой
верхушкой. Семена шаровидные.
Семядоли желтые. Рубчик светлый.
В ы с о ко е с од е р ж а н и е бе л ка .
З асу хоу сто й ч и во ст ь ср едн я я .
Устойчивость к полеганию и осыпанию
высокая.
Районирован в Республике Казахстан с
2017 года.

Содержание
белка

27,5 %

46-87 см

Устойчив к
полеганию
и осыпанию

Оригинатор: Norddeutsche
Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG.

ГОРОХ

64-80 күн
Масса
1000 семян

Потенциальная
урожайность

6,0 т/га

Длина
вегетационного
периода

204-263 г
Сорт
интенсивного
типа

