ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
«БЕКІТЕМІН»
Директордың оқу жұмысы
жөніндегі орынбасары
__________ Инкарбаева Г.М.
«_____»______________ 2021 ж.

Пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
(пәннің коды және толық атауы)

__________07310300-«Жерге орналастыру»__________
(мамандықтың шифры және толық атауы)

Алматы 2021
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Пәннің оқу әдістемелі кешенін әзірлеген
_ оқытушы Педагог Бейсенов Бейімбет Жарылқапұлы_
(аты-жөні,тегі, лауазымы, ғылыми дәрежесі)
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_____________
(қолы)

МАЗМҰНЫ

№
1

Құжат түрлері
Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық
жоспары..............................................................................................................................

2

Пәнді оқытудың студентке арналған бағдарламасы (Sуllabus)………………….........

3

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар,
ұсынылған әдебиеттер тізімі)...........................................................................................

4

Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар...................

5

Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар....................................

6

Білім беруді мультимедиамен және бағдарламамен қамтамасыздандыру..................

7

Пәннен сабақ беруге арналған аудиториялар, кабинеттер және лабораториялар........
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Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі
Еуразия аграрлық колледжі
«БЕКІТЕМІН»
Директордың оқу жұмысы
жөніндегі орынбасары
.
«_____»______________ 2021ж.

«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы» пәнінің
«2021 – 2022» оқу жылының
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Семестр -1
Мамандық 07310300-«Жерге орналастыру»
Біліктілік 4S07310302- Техник-жерге орналастырушы
Курс – 1, топ ЖО-116
Кредиттер саны-1
Педагог Бейсенов Бейімбет Жарылқапұлы
Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары 2009 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды
«Агроэкология» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды.
20__ж. «___» _______ №___ хаттама
Төрайым_________ Тирбосынова А.А.
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Сабақ
№

Тақырыпты
оқытудың
күнтізбелік
мерзімі

Бөлім, тақырыпатауы

Сағаттар
саны

Сабақ типі

Үй
тапсырмасы

Жаңа сабақты
меңгеру
Тәжірибелік
сабақ
Жаңа сабақты
меңгеру
Тәжірибелік
сабақ

Конспекті
жасау
Баяндама
жасау
Конспекті
жасау
Реферат жасап,
баяндап беру .
Конспекті
жасау

1

Кіріспе

1

2

Жер шаруашылығының негідері

1

3

Жердің басқа өндіріс түрлерінен айырмашылығы

1

4

Өсімдік және оның өмір сүру жағдайы

1

5

Өсімдік құрылысы

1

Жаңа сабақты
меңгеру

6

Жер шаруашлығының заңы.

1

Тәжірибелік
сабақ

7

Жер шарушылығының өнімді қалыптастыруға тигізетін
тигізетін әсері

1

Жаңа сабақты
меңгеру

8

Климаттың ауыл шаруашылығына тигізетін әсері

1

Тәжірибелік
сабақ

9

Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға келтірер зияны

1

Жаңа сабақты
меңгеру
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Карточкалар
арқылы білім
бағалау
Конспекті
жасау
Презентация
жасап,баяндап
беру
Конспекті
жасау

Ескерту

10

Арам шөптер

1

11

Арам шөптермен күрес

1

12

Ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестермен күрес
шаралары

1

Тәжірибелік
сабақ

13

Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларымен күрес
шаралары.

1

14
15

ҚР жер шаруашылығы.
Қазақстанның жер қоры және оның экологиялық
мәселелері

1
1

Жаңа сабақты
меңгеру
СМӨЖ
Жаңа сабақты
меңгеру

16

ҚР ауыспалы егістің аймақтық жүйесі

1

СМӨЖ

17

Топырақ және оның құнарлығы

1

Жаңа сабақты
меңгеру

18

Топырақты өңдеу

1

СМӨЖ

19

Қара және қызыл топырақ.

1

20
21

Тұқымды егуге дайындау тәсілдері
Танаптық дақылдар

1
1

Жаңа сабақты
меңгеру
СМӨЖ
Жаңа сабақты меңгеру
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Тәжірибелік
сабақ
Жаңа сабақты
меңгеру

Реферат жасап,
қорғау
Конспекті
жасау
СӨЖ қорғау
Конспекті
жасау
Эссе жаздыру
Конспекті
жасау
Билет түрінде
үй жұмысын
орындау
Конспекті
жасау
Баяндама
жазып бандап
беру
Конспекті
жасау
Реферат жасау
Конспекті
жасау.

22

Тыңайтқыштар

1

СМӨЖ

23

Тыңайтқыштарды қолдану

1

Жаңа сабақты
меңгеру

24

Таулы және өзен аймақтарының топырақтары

1

СМӨЖ

Презентация
арқылы үй
тапсырмасына
дайындалу

Конспекті
жасау
СӨЖ жасау

Сағаттың бөлінуі

№
р/с
1
2
3
4

Оқу уақытының бөлінісі
Барлық сағат
Семестрге жоспарланған
Бұрын өткізілген сағат
Келесі оқу жылына қалған

Барлық сағат
саны
24
24
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оның ішінде
Теориялық
сабақтар
12
12

Практикалық және
зертханалық сабақтар
6
6

СМӨЖ
6
6
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

«БЕКІТЕМІН»
Директордың оқу жұмысы
жөніндегі орынбасары
__________ Инкарбаева Г.М.
«_____»______________ 2021 ж.

07310300-«Жерге орналастыру»
4S07310302- Техник-жерге орналастырушы
білім беру бағдарламасына арналған
«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
пәнінің
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
(Syllabus)
Кредит саны - 1

АЛМАТЫ 2021
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«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы» пәнінің оқу жұмыс
бағдарламасы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 25 желтоқсан 2009 жылғы
№595 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес
құрастырылған.
Құрастырушы (лар): ______________ Бейсенов Б.Ж.
(қолы)

«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы» пәнінің оқу жұмыс
бағдарламасы «Агроэкология» пәндік (циклдік) пәндер бірлестігі
» пәндер бірлестігі отырысында талқыланды №___ хаттама, «___»________
2021 жыл.
ПБ төрайымы ______________ Тирбосынова А.А.
(қолы)

«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы» пәннің оқу жұмыс
бағдарламасы Еуразия аграрлық колледжінің әдістемелік кеңес отырысында
қаралды және мақұлданды №___ хаттама, «___» ___________ 2021 жыл.
Директордың ғылыми әдістемелік жұмыс жөніндегі
орынбасары ______________ Мамбетов М.Б.
(қолы)
Ғылыми-әдістемелік бөлімде тіркелді № ____
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«____» ________ 2021 ж.

Білім алушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus)
«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы» пәні бойынша
2021-2022 оқу жылына арналған
Негізгі мәліметтер
Білім беру бағдарламасы (шифр, аты)
Курс, семестр
Пән статусы
Кредит саны
Сабақ өтетін аудитория
Дәріскер

07310300- «Жерге орналастыру»
1-курс, 1-семестр
КМ
1
№ 529каб., 5 оқу ғимараты
Бейсенов Бейімбет
8-775-861-13 69
Beyimbet_91@mail.ru
Практикалық сабақтарды жүргізетін оқытушы Консультация мерзімі: Бейсенов Бейімбет,
әр дүйсенбі сағат 1500-1600
№5 оқу ғимараты, №521каб.
8-775-861-13 69
Beyimbet_91@mail.ru
Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер:
Постреквизиттер:
Қажетті құралдар, жабдықтар

экология, биология, химия
агрохимия, егіншілік.
сурет дәптер, түрлі-түсті қалам, плакаттар,слайд,
кестелер, интерактивті тақта.

Пәннің мақсаты мен міндеттері

1

1

12

зертханалықпрактикалық

дәріс

Кредиттер саны

Семестр

Міндеттері:.
Жұмыс уақытының бөлінуі
Аудиториялық
сабақтар

6

Барл
ық
сағат
саны

24

Аудиториядан
тыс жұмыс

СОӨЖ

6
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Курстық
жоба

Жердің
тірі
қабаты
топырақ,
табиғаттың
денесі,
қасиеттері
түзілуі,
эволюциялық дамуы туралы күрделі білімнің негізін қалыптастыру; топырақтың түзілу
процестерін, оның жер бетіне пайда болуын, топырақтың түзілуіне экологиялық факторлардың
әсерлері, биосфераның тұрақтылығын сақтауда және адамның шаруашылық іс- әрекеттерінде
және табиғаттағы топырақтың маңызын түсіндіру

Өндірістік
оқыту/
кәсіптік
практика

Жалпы
сағат
саны

Бақылау
түрі

-

-

24

сынақ

СӨЖ

Пәнді оқығаннан
кейін білім
алушы:

білуі тиіс ауылшаруашылықты дамыту мәселесі бойынша нормативтік құжаттарды,
топырақ мелиорациясын қоршаған ортаны қорғауды.

дағдысы болу керек топырақ құнарлығының деңгейін анықтауды және оның
құрамын;егілген дақылдарға топырақ жағдайыньң сай келетіндігін топырақ
құнарлығын көтерудегі агротехникальқ шараларды,далалық және
лабораториялық жағдайларда топырақты зерттеу
тәсілдерің.
Сабақтан кешікпеу және қалмау, оқытушы ұсынған сабақтың мазмұнын
Курс саясаты
мұқият тыңдау және сабаққа белсене араласу, аудиторияда ұялы телефонды
өшіріп қойып жұмыс істеу, қалған сабақтарды қосымша орындау, кітапханада
және үйде өз бетінше дайындалу.
Ең жоғарғы балл білім алушыға тапсырманы толық
және уақтылы
орындағаны үшін беріледі. Тапсырманы уақытында білім алушыға өткізбеген
жағдайда балл азаяды. Аралық бақылауларды, СӨЖ-ді (семестрлік жұмыстар)
тапсырмаған білім алушы емтиханға жіберілмейді. Емтиханға кіруге рұқсат
алу үшін білім алушы ағымдағы және межелік бақылау нәтижесінде 50% - дан
жоғары балл алуы керек.
Емтиханда білім алушы ең жоғарғы балл 100% алады. Жоғары балл алу
үшін емтихан тапсырмаларында барлық сұраққа толық жауап беруі керек.
Толық жауап болмаған жағдайда пайыз мөлшері азаяды. Білім алушылардың
оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері)
халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті бар әріптік
жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық шкала
бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін азаю арқылы және
"қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен бағаланады (әріптік жүйемен
бағалау кестесі құжаттың соңында келтірілген).
"FХ" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда,
білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ қорытынды
бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие.
"F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда,
білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық
түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлері
орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады.
Сынақ тапсырмалары тест түрінде болады (1 сұрақ, 4 нұсқа, 1 дұрыс
жауап).
Әр сұрақ 100 баллмен бағаланып, орта баллы шығарылады.
Бағалау саясаты Критериалды бағалау: дескриптер бойынша оқытудың нәтижелеріне қатысты
бағалау (аралық бақылау мен емтиханда құзыреттіліктің қалыптасуын
және аттестаттау
тексеру).
Суммативті бағалау: аудиториядағылардың жұмыстарының белсенділігі мен
қатысуын бағалау, СӨЖ (жолба / кейс / бағдарлама / …)
Қорытынды бағаның есептеу формуласы.
Пән бойынша қорытынды баға =(АБ1+АБ2)/2∙0,6+0,4ҚБ
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Сабақтың бөліну сағаты
№

Тақырыптар
Дәріс

1
2
3

4
5
6
7

8

9

10
11
12

13

14
15

16
17
18

Кіріспе
Жер шаруашылығының негідері
Жердің басқа
өндіріс түрлерінен
айырмашылығы
Өсімдік және оның
өмір сүру жағдайы
Өсімдік құрылысы
Жер шаруашлығының заңы.
Жер шарушылығының өнімді қалыптастыруға тигізетін
тигізетін әсері
Климаттың ауыл
шаруашылығына
тигізетін әсері
Ауыл
шаруашылығының
қоршаған ортаға
келтірер зияны
Арам шөптер
Арам шөптермен
күрес

Ауылшаруашылық
дақылдарының
зиянкестермен күрес
шаралары
Ауылшаруашылық
дақылдарының
ауруларымен күрес
шаралары.
ҚР жер
шаруашылығы.
Қазақстанның жер
қоры және оның
экологиялық
мәселелері
ҚР ауыспалы егістің
аймақтық жүйесі
Топырақ және оның
құнарлығы
Топырақты өңдеу

Академиялық сағат саны
Тәжірибелік сабақ
СОӨЖ

1

Барлығы
СӨЖ
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
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1

1
1

1

1

Қара және қызыл
топырақ.
20
Тұқымды егуге
дайындау тәсілдері
21 Танаптық дақылдар
22 Тыңайтқыштар
23 Тыңайтқыштарды
қолдану
24 Таулы және өзен
аймақтарының
топырақтары
Барлық сағат
19

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

6

24

1
1

12

6

Курстың тақырыптық жоспары
Дәріс – 12 сағат
Дәрісте қаралатын тақырыптар және
Сағат
ондағы сұрақтар
саны

Дәрі
с
№

Кіріспе.
Жердің басқа өндіріс түрлерінен
айырмашылығы
3. Өсімдік құрылысы
4. Жер шарушылығының өнімді
қалыптастыруға тигізетін тигізетін әсері
5. Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға
келтірер зияны
6. Арам шөптермен күрес
7. Ауылшаруашылық дақылдарының
ауруларымен күрес шаралары.
8. Қазақстанның жер қоры және оның
экологиялық мәселелері
9. Топырақ және оның құнарлығы
10 Қара және қызыл топырақ.
11 Танаптық дақылдар
12 Тыңайтқыштарды қолдану
1.
2.

1
1

Қолданылатын
көрнекіиллюстрациялық
және басқа
материалдар
Презентация
Конспект жазу
Реферат
Глоссарий

1
1

Презентация

1
1
1

Конспект жазу
Реферат
Глоссарий

1
1
1
1
1

Тақырыпты
қосымша
өздігінен
меңгеруіне
қажетті
әдебиет
көздері

Негізгі
әдебиеттер [14]
Қосымша
әдебиеттер
[4-6]

Презентация
Конспект жазу
Реферат
Глоссарий

Тәжірибелік сабақ – 6 сағат
Тәж.
сабақ
№

Тәжірибелік сабақ тақырыптары
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Сағат
саны

Сабақты
өткізуде
қолданылатын
әдістер мен
формалар*

Тақырыпқа
байланысты
әдебиеттер
мен
әдістемелік
ұсыныстар

1.
2.
3.
4.
5
6

Жер шаруашылығының негідері
Өсімдік және оның өмір сүру жағдайы
Жер шаруашлығының заңы.
Климаттың ауыл шаруашылығына тигізетін
әсері
Арам шөптер

1
1
1
1

Презентация
Эссе жазу
Реферат
Глоссарий

1

Презентация

Негізгі
әдебиеттер
[1-4]
Қосымша
әдебиеттер
[4-6]

Ауылшаруашылық
дақылдарының
1
Эссе жазу
зиянкестермен күрес шаралары
* презентация, сөзжарыс (дискуссия), пікір талас (диспут), дөңгелек үстел, іскер ойындар,
өндірістік жағдай (ситуация), дәстүрлі тәсіл және т.б.
СОӨЖ тапсырмалары - 6 сағат

№
СОӨЖ тақырыптары
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ҚР жер шаруашылығы.
ҚР ауыспалы егістің аймақтық жүйесі
Топырақты өңдеу
Тұқымды егуге дайындау тәсілдері
Тыңайтқыштар
Таулы және өзен аймақтарының топырақтары

Сағат саны
1
1
1
1
1
1

Ұсынылған
әдебиеттер және
басқа әдеби көздер
Негізгі әдебиеттер
[1-4]
Қосымша
әдебиеттер [4-6]

СӨЖ тапсырмалары – 6 сағат
№
Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар
Сағат
Ұсынылған
Есеп беру
апта
(тақырыптар)
саны
әдебиеттер
формасы
және басқа
әдеби көздер
1
2
3
4
5
1-7 1.Қазақстан Республикасының жерлерінің
Негізгі
Реферат
экологиялық жағдайы
әдебиеттер
эссе
2.Жер қоры
[1-4]
презентация
3.Органикалық тыңайтқыштар
Қосымша
карточкалар
әдебиеттер
баяндама
[4-6]
8-15 1. Қаратопырақтар классификациясы.
Негізгі
Реферат
2. Топырақтардың басты географиялық таралу
әдебиеттер
эссе
заңдылықтары.
[1-4]
презентация
3.Солтүстік Қазақстанда топырақ
Қосымша
карточкалар
эрозиясымен күресу.
әдебиеттер
баяндама
[4-6]
** - баяндама, эссе, реферат, глоссарий, бақылау жұмысы, семестрлік жұмысы, есептеуграфиктік топтық жоба, курстық жұмыс т.б.
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Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі
Жұмыс түрлері

Позициялар

Бағалар
Балл

Пайыз %

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде:
Дәріс
Зертханалық сабақ
Тәжірибелік сабақ

1) Бақылау жұмысы
2) Бақылау жұмысы

СӨЖ түрлері**
1.

Конспектілеуі,
белсенділігі
Орындауы,
сапасы,
белсенділігі
Белсенділігі,
үй
тапсырмасын орындауы
Межелік бақылау
7 апта
15 апта
СӨЖ
График (апта)
Тапсырма Жұмысты
ны беру
қабылдау
1 аптада
7 аптада

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

Позициялар
Орындауы
және
мерзімінде
тапсыруы

8 аптада
15 аптада
Ағымдық бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық)
жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта
Ағымдық бақылау – АБ2 (ағымдағы (аудиториялық)
жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта
Сынақ
тапсырмалары
тест
Қорытынды бақылау
түрінде болады (1 сұрақ, 4 нұсқа, 1
(ҚБ)
Сынақ *С
дұрыс жауап).
Барлығы
2.

Бағалар
Балл

Пайыз %

100

100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

Білім алушы әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен анықталады:

Мұнда, ҚБ – пәннің қорытынды бағасы;
АБ1 және АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау;
Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен).
Білім алушыға сынақ кітапшасына және транскриптісіне «EduPage» бағдарламасына
енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік және сандық баламамен қойылады
Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау
Әріптік бағалау

Сандық баламасы

Пәнді меңгерудің
пайыздық мөлшері%

А
А-

4,0
3,67

95-100
90-94
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Дәстүрлі жүйедегі
баға
Өте жақсы

В+
В
ВС+
С
СD+
D
FХ
F

3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Жақсы

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау
Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 болатын көлемде,
рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі болуы қажет.
Толық талпқа сай жазылған реферат топ ішінде талқылауға салынып, оқытушымен
бағаланады.
Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама ретінде жазып, оны
аудитория алында қорғау керек.
Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, ол оқытушымен білім
алушы арасында пікір ретінде талқыланады.
Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды білім алушылар жазып,
оны оқытушыға тексертеді.
Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған білім алушылар
жазбаша жауап береді.
Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім алушы тобына
тапсырма біріледі және олар жасаған жобаларын топ алдында қорғайды.
Сөздік (Глоссарий).
Геология жердің қыртысын және ішкі қабаттарын, олардың құрамын, құрылысын,
қозғалысын, даму тарихын, кен байлықтарының пайда болу, орналасу заңдылықтарын
зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының кешені.
Рельеф жер бетінің горизонтальды және вертикальды тілімделген формаларының, яғни
дөңестер мен ойпаңдардың, таулар мен ойпаттардын жиынтығы.
Генезис белгілі бір заттың, құбылыстың тууы мен онан әрі дамуын бейнелейтін ұғым.
Коллоидтар (грек. kolla – желім және eіdos – түр) – бөлшектерінің мөлшері 10–7 – 10–5 см
болатын жоғары дисперстік (микрогетерогендік) жүйелер.
Мелиорация — жерді жақсартуға бағытталған техникалық және шаруашылықұйымдастырушылық шаралар жиынтығы
Негізгі әдебиеттердің тізімі
1. Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.-Топырақтану: оқу құралы / Алматы,
2015.
2. Жамалбеков Е. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы: Алматы:
Қазақ университет, 2016.
3. Шилибек С. Қ. Топырақтану және топырақтар механикасы 2019
.
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Қосымша әдебиеттердің тізімі
4. Жамалбеков Е. У.; Бильдебаева Р. М., Бигалиев А. Б. Жалпы топырақтану. – Алмата,
2015
5. Тазабеков Т. Т. Топырақтың құнарлылығы. – Алматы, 2015
6. Добровольский В. В. География почв с основами почвоведения. 2017.
Әдістемелік нұскаулар
14. Геоботаника негіздері Мүхитдинов Н.М
15. топырақтану және геология негіздері оқулық Тайжанов, Ш. Т., Амралин, А. У.,
Қошқаров, Н. 16. Сакен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті - Астана
2015
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Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар,
ұсынылған әдебиеттер тізімі)
«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
(пәннің коды және толық атауы)

__________07310300-«Жерге орналастыру»__________
(мамандықтың шифры және толық атауы)

Алматы 2021
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Сабақ жоспары №1
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы туралы кіріспе
Сабақтың мақсаты: Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы негізгі ұғымдары
танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Жаңа сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
 пәнді оқыту барысында жердің тірі қабаты топырақ, табиғаттың денесі, қасиеттері
түзілуі, эволюциялық дамуы туралы күрделі білімнің негізін қалыптастыру;
 топырақтың түзілу процестерін, оның жер бетіне пайда болуын, топырақтың түзілуіне
экологиялық факторлардың әсерлері, биосфераның тұрақтылығын сақтауда және
адамның шаруашылық іс- әрекеттерінде және табиғаттағы топырақтың маңызын
түсіндіру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 пәнді оқыту барысында жердің тірі қабаты топырақ, табиғаттың денесі, қасиеттері түзілуі,
эволюциялық дамуы туралы күрделі білімнің негізін қалыптастыру;
 топырақтың түзілу процестерін, оның жер бетіне пайда болуын, топырақтың түзілуіне
экологиялық факторлардың әсерлері, биосфераның тұрақтылығын сақтауда және адамның
шаруашылық іс- әрекеттерінде және табиғаттағы топырақтың маңызын түсіндіру
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
1. жер шаруашылығы негізгі ұғымдары
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Кіріспе
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Пәнді оқыту барысында жердің тірі қабаты топырақ, табиғаттың денесі, қасиеттері
түзілуі, эволюциялық дамуы туралы күрделі білімнің негізін қалыптастыру; топырақтың
түзілу процестерін, оның жер бетіне пайда болуын, топырақтың түзілуіне экологиялық
факторлардың әсерлері, биосфераның тұрақтылығын сақтауда және адамның шаруашылық
іс- әрекеттерінде және табиғаттағы топырақтың маңызын түсіндіру
Білім алушылар білуі тиіс ауылшаруашылықты дамыту мәселесі бойынша
нормативтік құжаттарды, топырақ мелиорациясын қоршаған ортаны қорғауды. Сонымен
қатар дағдылану барысында топырақ құнарлығының деңгейін анықтауды және оның
құрамын;егілген дақылдарға топырақ жағдайыньң сай келетіндігін топырақ құнарлығын
көтерудегі агротехникальқ шараларды,далалық және лабораториялық жағдайларда
топырақты зерттеу тәсілдерің.
Ежелден-ақ өсімдік шаруашылығының негізін дәнді дақылдар құрайды. Дәнді
дақылдар дүниежүзіндегі өңделетін жер қорының 1/2-інен астамын алып жатыр. Олардың
егістіктері іс жүзінде адамдардың қоныстану аймағына сәйкес келеді. Соңғы 50 жыл ішінде
дәнді дақылдар өнімділігі үш есеге артқан, жылына өндірілетін мөлшері 2 млрд т-дан асып
отыр. Дәнді дақылдар өнімділігі егіс көлемін ұлғайту есебінен емес, әрбір гектардан
алынатын түсімді көтеру есебінен көбеюде. Дәнді дақылдардың шығымдылығы дамушы
елдерде 15—20 ц/га болса, дамыған елдерде ол көрсеткіш 35—40 п/га. Дүниежүзі бойынша
жылына дәнді дақылдардан алынатын өнімнің жартысына жуығы Азня елдерінде, 1/4-і
Солтүстік Америка, ал қалған бөлігі Еуропа елдері мен басқа елдер үлесіне келеді. Елдер
арасындағы 1-орында соңғы кезде АҚШ-ты басын озған Қытай, 3-орында — Үндістан, 4орында Ресей болса, 5-орынды Франция иеленеді. Дәнді дақылдар тамақ, құрама жем, спирт
және т.б. өндіріс салаларына шикізат болып табылады. Дәнді дақылдардың негізін басты үш
дақыл — бидай, күріш және жүгері құрайды. Дәнді дақылдар егістігінің 32%-ын бидай, 20%ын күріш, ал 18%-ын жүгері егістігі алып жатыр.
Қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру, соның нәтижесінде халықтың тұрмысын, әл
– ауқатын жақсарту өндірістің еңбек, материалдық және табиғи қорларын тиімді
пайдаланумен тікелей байланысты. Қазіргі кезде және болашақта өндіріс қорларының
барлық түрін кешенді, үнемді пайдалану мәселесін шешкенде ғана экономиканың даму
қарқынын арттыруға болады.
Бұл мәселенің шешімі ең алдымен табиғаттың қалыпты жадайын сақтап, оның
ресурстарын тиімды пайдаланумен тығыз байланысты. Өйткені табиғат өндіріс қорының
көзі, әрі өндірісті орналастыру ортасы ретінде өндірістің барлық саласына қатысты.
Өндірістің даму қарқыны артқан сайын табиғат байлығын пайдалану мөлшері де өсіп келеді.
Соған байланысты әсіресе қалпына келмейтін табиғат байлығының тиімді қорының азаюы
немесе сапасының төмендеуі қоғамның өндіріске жұмсалатын шығынының артуына кері
әсер етуде. Өндірісте қолданылатын табиғат қоры сапасының төмендеуінен туындайтын
өндіріс тиімділігіне кері әсерді ғылыми – техникалық жетістіктер нәтижесі де жоя алмай тұр.
Екінші жағынан, өндірістің кері әсеріне табиғи ортаны қорғау ісі де күрделене түсті.
Сондықтан да табиғат байлығын кешенді, үнемді пайдалану кезек күттірмей шешімін табуға
тиіс мәселеге айналып отыр. Оған табиғаттың және қоғамның даму заңдылықтары негізінде,
олардың үйлесімділігін арттыру арқылы ғана қол жеткізуге болады.
Табиғатты тиімді пайдалануда экономика ғылымының маңызы зор. Табиғатты қорғау,
тиімді пайдалануды басқару, жоспарлау, оған экономикалық ынталандыру, табиғат
байлығын игеруге, табиғи ортаны қорғауға жұмсалған шығындардың тиімділігін анықтау,
қоғамдық қажеттілікті қамтамасыз етудің тиімді жақтарын белгілеу, т.с.с. экономика
ғылымының тікелей атқаратын қызметі.
Табиғат байлығын пайдалану, табиғи ортаны қорғау білікті инженер, экономист
мамандар даярлаумен де тікелей байланысты. Өйткені қазіргі өндіріс басшыларымен
ұйымдастырушылары өндіріс қорларын игеру экономикасын оның ішінде табиғат байлығын
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пайдалану, табиғи ортаның қорғау мәселесін терң меңгеруге, қоғамға қажетті өндіріс
қорларын ұйымдастыра білуге қабілетті болуға тиіс.
Бұл еңбекте табиғат байлығын пайдаланудың, табиғи ортаны қорғаудың қазіргі
жағдайы; ғылыми – техникалық жетістіктер деңгейі, олардың табиғатты пайдалануға әсері;
табиғат байлығын экономикалық бағалау әдістері; табиғат байлығын пайдалану, табиғи
ортаны қорғау тиімділігін анықтау; оған экономикалық ынталандыру, басқару, ұйымдастыру
әдістері қарастырылады. Сондай – ақ студенттер мен табиғат байлығын пайдаланушы өндіріс
мамандарының табиғат байлығын пайдалану мен табиғи ортаны қорғау экономикасын
үйренуіне көмектеседі.
Сабақ жоспары №2
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №1 Жердің басқа өндіріс түрлерінен айырмашылығы
Сабақтың мақсаты: Жердің басқа өндіріс түрлерінен айырмашылығы ұғымдарымен
танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
 Жердің тауар ретіндегі ерекшелігі
 Жерді пайдалану
 Жер аграрлық экономиканы шектеуші фактор
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 Жердің тауар ретіндегі ерекшелігі
 Жерді пайдалану
 Жер аграрлық экономиканы шектеуші фактор
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
2. Олардың ерекшеліктері қандай?
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
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Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Жердің басқа өндіріс түрлерінен айырмашылығы
Жердi әлеуметтiк өндiру жүйесiне қосудың арқасында ол өндiрiс құралы ретiнде әре
кет ете бастады, ол өндiрiстiң басқа құралдарынан бiршама елеулi айырмашылықтары б
ар:
1.Жер табиғи кешенді дамытудың өнімі, ол адамның, басқа өндіріс құралдарыны
ң әсерімен өндіріс құралы болды, тек алдыңғы өндірістің процесінің өнімі ғана. Сондық
тан оның қызметі табиғат заңдары мен қоғамның заңдарына бағынады. Жер өндіріс құрал
ы ретінде табиғи кешеннен
Өндірістің
басты құралы
Өндірістік
үдерістің мат ериалдық алғы шарты Қор, тауарлық рөлі. Әлеуметтік қызметі
Өндіріс құралы ретінде жер қажет, сондықтан кезкелген өндірістік қызметке қатысады. Жансыз және жансыз заттар тіркесімі ретінде ол
жасыл өсімдіктер жасайды, жануарларға арналған жем беріп, барлық қажетті заттар ме
н энергияны қамтамасыз етеді. Сондықтан, жердегі қоғамдық мүдде тұрақты болып табыла
ды және соның салдарынан ол моральдық құнсыздануға жатпайды.
Жер бұл биологиялық жүйе, яғни өзіндік емдік жүйе, онда табиғи қасиеттер қа
лпына келеді. Сондықтан, дұрыс пайдаланған кезде ол өзінің
ұнарлылығын жоғалтпайды, сақтайды және ұзақ уақыт бойы оны көтереді, яғни уақыт
ша физикалық тозуы ғана бар.
Өндіріс құралы ретінде жер оның қасиеттерінде толықтай шектеледі. Аймақ пла
нетаның бетімен шектеледі, оның пайдалы қасиеттері шектеулі. Жердің қайталанатын қа
сиеттері шектеулі: топырақ, өсімдік, жануарлар әлемі. Өндірістің басқа да құралдары санд
ық түрде де, қолдану тұрғысынан да айтарлықтай өзгеруі мүмкін. 4. Жерді өндіріс құрал
ы ретінде пайдалану тұрақты орынға байланысты. Өндірістің басқа құралдарынан айырма
шылығы, басқа жерге ауыстыру
физикалық мүмкін емес, дегенмен жердің кейбір мәселелері қозғала алады, бірақ бұл о
ның мәнін өндіріс құралы ретінде қарастырмайды. Сондықтан жер нақты өндіріс құралда
рына жатады.
Жердің тауар
ретіндегі ерекшелігі Нарықтық экономикада тауарлар тауарлар ғана емес, сондайақ өндіріс
құралдары, сондайақ жерді жеке меншікке беру. Жер тауар ретінде жалпы және арнай
ы қасиеттерге ие. Кез келген басқа тауар сияқты, жер тұтынатын және айырбасталатын
құндылыққа ие. Пайдалану құндылығы қоғамның нақты.
Жерді пайдалану — қоғамдағы адамдар мен әлеуметтік топтар арасында қалыптасқан
әлеуметтік және экономикалық қарым-қатынастар формаларының бірі. Оның жүйесі мен
түрлері өндірістік қатынастардың тарихи дамуы мен ауысуына байланысты өзгеріп отырады.
Жерді сол қоғамда қабылданған заңдарға сәйкес пайдаланады. Қоғамдық еңбек бөлінісінің
дамуы (егінші, мал бағушы тайпалардың бөлініп шығуы) және осыған байланысты
отырықшылыққа көшу алдымен рулардың, тайпалардың және қауымдардың арасында, содан
соң жеке жанұялардың арасында жер бөлінісін туғызды. Мұның өзі жерді пайдаланудың
тұрақты формаларының құрылуына әкелді. Егістік жер, мыс., қауым меншігіне қалғанымен,
әр егінші өзіне пайдалануға берілген егістікті өз күшімен өңдейтіндей етуі
үшін қауым мүшелерінің арасында жер дүркін-дүркін қайта бөліске салынып
тұрды. Қазақстанның табиғи-климаттық ерекшеліктеріне қарай жер әр түрлі дәрежеде,
көбінесе, егіншілік, жайылымдықтар мен шабындықтар үшін пайдаланылады. Ол үшін жерді
құнарландыру мәселесін қолға алып, жер байлығын мал өсіру мен егіншілікте тиімді
пайдаланудың маңызы ерекше.
Жер аграрлық экономиканы шектеуші фактор болып табылады. Сондықтан жерді
пайдалану және жерді иемдену аграрлық қатынастар жүйесінің негізін құрайды. Иемдену
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деген әлі толық меншік емес. Иемдену қатынастарындағы меншік объектері, тікелей
иемденетін объект емес, олар шаруашылық жүргізудің шарты болып табылады. Жерді
пайдалану одан да қарапайым қатынас. Бұл екі жағдайдан тұрады: жерді өндіріс құралы
ретінде қолдану және жасалған өнімді иемдену. Қолдану, пайдалану иемденудің жалпылама
шарты болып табылады. Жерге меншік формасы қандай болмасын, иемдену және пайдалану,
жерде шаруашылық жүргізу үшін қажет болып табылады.
Натуралдық аграрлық өндірістен тауарлыққа көшкенде, меншік формасы шешуші
шарт болып табылмайды. Жерге жеке меншік, өндірістің басқа факторларына жеке
меншіктен көп кейін қалыптаскан және осы күнге дейін ол жетекші рөл атқармайды. Көп
елдерде жерге меншік ұлттық деңгейде болып отыр және жоғарғы меншік иесі мемлекет
болып табылады. Шығыс, Африка, Көне Азия, Америка, Ресей халықтары аграрлық
экономиканың әмбебап кезеңінен өткен. Бұларда жерді пайдалануға негізделген, ауыл
шаруашылық егістік қауымының мемлекеттік жүйесі қалыптасқан. Экономикалық
теорияда осы
болмыс
«азиялық
өндіріс
тәсілі»
деп
аталады. Германдар, франктер, кельттер жерді жергілікті тайпалардан күшпен алып, оған
жеке меншік орнатқан. Осы халықтарда индивидуалдық қауымдар, жерге жеке меншік
болуына және оны жалға алуға (аренда — иемденудің бір формасы) негізделген.
Нарық шаруашылығының дамуына жерге жеке меншік «осылай әсер етеді» деп кесіп
айтуға болмайды. Жердің тауар айналымына енгізілуі, оны басқа ресурс тәрізді сатып алуға
мүмкіндік береді. Аграрлық нарықтың дамуына жердің сатып алу-сатылуы өте жаман ықпал
етеді - жермен айналысу қиынға түседі. Жерге жеке меншіктің болуы, аграрлық
экономиканы капитализациялауға кедергі болады: ол капиталдың еркін ағымына шек қояды.
Жердің меншік иесі өзінің жерінде капитал қолданған үшін ақы төлеуді талап етеді.
Бұл
кәсіпкердің
табысын
төмендетеді. Нарық
экономикасы тұңғыш
рет Нидерландияда қалыптасқаны бекер емес — бұл елде барлық жер дәстүрлі түрде
мемлекет меншігінде болған. Бүгін нарық экономикасы жоғары дамыған көп елдерде жер
мемлекет меншігінде болып отыр.
Сабақ жоспары №3
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №3 Өсімдік құрылысы
Сабақтың мақсаты: Өсімдік құрылысымен танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
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Хлоропласттар дегеніміз
Өсімдіктің негізгі мүшелері
Тамырлар өз қызметі
Жапырақтар өз қызметіне

Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Дәріс №3 Өсімдік құрылысы
Барлық тірі ағзалар сияқты өсімдіктер де жасушалардан құралады. Өсімдік
жасушалары басқа жасушаларға ұқсас, онда да жарғақпен шектелген цитоплазма болады.
Сондай-ақ, олар көптеген басқа жасуша түрлері секілді ядро мен митохондрия сияқты
органоидтардан тұрады. Бірақ, өсімдік жасушалары көбінесе үлкен тұрақты вакуольдер мен
хлоропласттардан құралуымен және целлюлозадан жасалған жасуша қабырғасының
болуымен ерекшеленеді

Хлоропласттар дегеніміз не? Хлоропласт дегеніміз – жасыл өсімдік жасушасындағы
ұсақ жасыл органеллдар. Хлоропласттар фотосинтез процесін бастау үшін күн энергиясын
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қолданатын хлорофилл пигментінен тұрады. Осылайша өсімдік өзі үшін қоректік заттарды
жасайды.
Барлық өсімдік жасушалары бірдей ме? Өсімдіктер – көп жасушалы ағзалар, олардың
атқаратын қызметіне байланысты жасушалары да әртүрлі. Мәселен, өсімдік жасушаларында
фотосинтезге қажетті көп хлоропласттар, ал тамырлық шашақ жасушаларында суды сіңіретін
аудан бетін кеңейтуге арналған шығыңқы жерлері болады. Үлкен көп жасушалы өсімдікте
жасушалардың түртүрі кездеседі. Кейбірі тірек үшін, кейбірі заттарды тасымалдау үшін
қажет, ал тағы бірі қоршаған ортамен газ алмасу қызметін атқарады.
Өсімдіктер өздерін қалай тіреп ұстап тұрады? Өсімдіктер өздерін әртүрлі жолдармен
қолдайды. Мысалы, жасуша қабырғасы өсімдік денесіне қаттылық берсе, тургор қысымы
қосымша көмек береді. Өсімдіктердің жіпшелері сабақтарды тігінен ұстап тұрады және
жапырақтарды солдырмайды.
Өсімдіктің негізгі мүшелері қандай?
Өсімдіктердің негізгі мүшелері – тамырлар, сабақ, жапырақтар және гүлдер.
Тамырлар жерде орналасып, өсімдікке қажетті су мен минералдарды сіңіреді. Сабақ
жапырақтар мен гүлдерді тік ұстайды және өсімдіктегі заттарды төмен және жоғары
қозғайтын ұлпалардан тұрады. Жапырақтарда фотосинтез жүреді. Гүлдер – ағзаның көбеюші
мүшелері.

Сабақ арқылы қандай заттар тасымалданады? Су мен минералдар қант пен амин
қышқылдар сияқты қоректік заттар синтезінде қолданылу үшін сабақ арқылы жоғары қарай
жапырақтарға тасымалданады. Мұнан кейін қоректік заттар өсімдіктің барлық қабаттары
тыныс алу мен өсуі үшін тарала бастайды.
Жапырақтар өз қызметіне қалай бейімделеді?
Жапырақта өсімдіктің тамақ синтезі өтеді. Фотосинтез процесі, яғни қоректік заттар
пайда болуы үшін күн жарығы, су және көмірқышқыл газы қажет. Жапырақтардың беті өте
жұқа, бірақ кең көлемді болуы жарық пен көмірқышқыл газын сіңіру үшін қажет. Беттің
төменгі жағында газ алмасу жүретін ұсақ тесіктер, мұртша бар, ал терең қабаты газ алмасуды
жеделдету үшін керек. Жапырақтардың жасушалары өсімдікте тарамдап орналасқан басқа
мүшелеріне қоректік заттар тасымалдайтын хлоропластар мен судан құралады.
Жапырақтарға балауыз кутикуласы не үшін қажет? Жапырақтың жұқа және үлкен
көлемді болуы жарық пен көмірқышқыл газын жылдам сіңіруге болатынын білдіреді.
Дегенмен де, өсімдіктер булану әсерінен суды жоғалтуы мүмкін (транспирация деп аталады).
Балауыз кутикуласы ылғал жоғалтуды азайтады және құрғақ аудандардағы өсімдіктерде
қалың кутикула болады.
Тамырлар өз қызметіне қалай бейімделеді?
Тамырлар өсімдікті жер қыртысына мықтап бекіту және жоғары бөлігіне синтез үшін
маңызды қоректік заттар, су, минералдармен қамтамасыз ету үшін қажет. Керекті су мөлшері
мен ондағы минералдарды алу үшін тамыр жер қыртысында кеңінен жайылып өседі.
Тамырлық шашақ жасушалар деп аталатын тамырдың жасушалары ұзын болып келеді, олар
диффузия мен заттарды сіңіру процесінің жылдамдығын арттырады.
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Диффузия мен белсенді тасымалдаудың айырмашылығы неде? Диффузия деген –
жоғары шоғырланған аймақтан төменгі аймаққа заттарды тасымалдау. Бұл тамыр
жасушаларындағы қосымша энергия талап етпейтін белсенді емес процесс. Егер жер
қыртысында тамырға қарағанда минералдер көп болса, диффузия процесі басталады. Кейде
құнарсыз жер қыртысында минералдар өте аз болса, өсімдік тамырға қоректік заттар жеткізу
үшін белсенді тасымалды қолданады.
Гүлдердің қызметі қандай?
Гүл – өсімдіктің көбею мүшесі. Гүлдің ішінде өсімдіктің көбеюге қажетті мүшелері,
соның ішінде аталық пен аналық орналасады. Аталық гаметаларын құрайтын тозаңқаптағы
өсімдікті “тозаңдандыратын” тозаң түйіршіктері дәл осы немесе басқа өсімдіктің аналық
аузына түседі. Кейбір өсімдіктер тозаңдарды тарату үшін желді, кейбірі жәндіктерді
қолданады. Гүл тозаңданғаннан кейін, тозаң түтікшесі ұзарып, аналықтың жатынына жетіп,
ұрықтандырады. Аналық жатын ұрықтанғаннан кейін тұқым бүршігінен тұқым, ал жатыннан
жеміс дамиды.
Өздігінен тозаңдану мен айқас тозаңданудың айырмашылығы қандай? Өздігінен
тозаңдану өсімдік өз тозаңымен тозаңданғанда болады. Көптеген өсімдіктер сәтті көбею
үшін бұл әдісті қолданады, бірақ аталық пен аналықтың біреуі ғана болатындықтан
ұрпақтарында генетикалық әртүрлілік аз болады. Айқас тозаңданған жағдайда бір өсімдіктің
тозаңы екінші өсімдіктің аналығының аузына түседі, бұл келесі ұрпақтарда генетикалық
әртүрлілікті арттыратындықтан түрдің эволюциялық дамуында маңызы зор.

Өсімдіктер шөппен қоректенетін жануарлардан қалай қорғанады?
Өсімдіктердің денесінде пайдалы қоректік заттар, соның ішінде қант, крахмал және
майлар бар. Көптеген өсімдіктер өз денесін шөппен қоректенетіндерден қорғау
стратегияларын дамытқан. Көпшілігі өз денесін дәмсіз улы химиялық заттармен толтырады
(кейбірін дәрі ретінде қолданамыз), кейбірі өздерін ине және тікенектермен қорғайды. Ал
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енді біреулері шөппен қоректенетін жануарларды өзіне жақындатпау үшін басқа
өсімдіктердің қорғанышына еліктейді, тіпті кейбіреулері оны өте жақсы қолданатыны сонша,
оларды жаулары байқамай да қалады!

Сабақ жоспары №4
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №4 Жер шарушылығының өнімді қалыптастыруға тигізетін тигізетін
әсері
Сабақтың мақсаты: Жер шарушылығының өнімді қалыптастыруға тигізетін тигізетін
әсерін
танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
 Жер шаруашылығы
 Негізгі салалары
 Ауыл шаруашылығының маңызы
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 Жер шаруашылығы
 Негізгі салалары
 Ауыл шаруашылығының маңызы
Ф ЕАК 03.04.-06.02 Пәннің оқу әдістемелік кешені. Бірінші басылым

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
3. Олардың ерекшеліктері қандай?
4. Ең алғашқы гипермедиа қосымша қалай аталады?
5. Белгілеу тілін алғаш рет кім қолданған?
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №4 Жер шарушылығының өнімді қалыптастыруға тигізетін тигізетін әсері
Жер шаруашылығы — материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Жер
шаруашылығы халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен
қамтамасыз етумен айналысады. Жер шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік
шаруашылығынан және мал шаруашылығынан тұрады. Сонымен қатар оның құрамына
балық аулау, аңшылық және омарта шаруашылығы да кіреді
Қазақ жерінде б.з.б. 2-мыңжылдықтан бастап адамдар қолда мал өсіре бастады.
Оларды
көбейту үшін
жайылымдар іздеп,
көшіп
қонатын
болды.
Олар
көбінесе жылқы, түйе, қой және ешкі өсірді. Малдарының жағдайына байланысты көшіп
жүретіндіктен сиырды өте аз ұстады. Сол кезден бастап адамдар егін салумен де айналысқан.
Оған дәлел — қыш құмыраларда сақталған арпаның, бидайдың, тарының дәндері. Егін егу
мал өсіруге қарағандла баяу дамыды. Себебі тастан, ағаштан жасалған құралдар қатты
жерлерді өңдеуге жарамады. Олармен тек өзен, көл жағасындағы жерледі өңдеді. 16-17
ғасырлардан бастап Қазақстан жерінде егіншілік дами бастады. 1694 жылы Тәуке ханның
Түркістан сарайында болған Ресей елшісі В.Кобяков жергілікті тұрғындардың бидайды,
арпаны, тарыны өте көп мөлшерде егетін және бидайдың жаздық, күздік түрлерін өсіретінін
жазған. Шығыс Қазақстан және Жетісу тұрғындары егін шаруашылығын мал
шаруашылығымен және балық аулау кәсібімен қатар жүргізді. Бұл жерлерде егін суару үшін
қолдан арық қазылды. Шу, Талас өзендерінің бойына бау-бақша егілді. Орталық Қазақстанда
егіншілікке жақсы жетілген суару жүйесін пайдаланды.
Негізгі салалары — егіншілік пен мал шаруашылығы. Олардың құрамына а.ш.
дақылдарының, малдың түрі, топтары т.б. бойынша бөлінетін қосалқы салалар енеді.
Қазақстанда ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал шаруашылығы ежелден негізгі өндіріс
саласы болып келді. Ол халықты азық-түлікпен (сүт, май, ет, тоңмай т.б.), жеңіл және тамақ
өнеркәсіптерін шикізатпен қамтамасыз етеді. Күш көлігі де (ат, өгіз, түйе т.б.) егіске керекті
тыңайтқыш та (көң, қорда т.б.) осы мал шаруашылығынан алынады. 20 ғасырдың 90жылдарына дейін Қазақстан ауыл шаруашылығы құрылымының негізін Кеңестік
шаруашылықтар (кеңшар) мен ұжымдық шаруашылықтар (ұжымшар) құрады. 1990 жылдан
бастап республиканың агроөнеркәсіп кешенінде кең ауқымды әлеуметтік-экономикалық
өзгерістер болды.
Ауыл шаруашылығының маңызы
Ауыл шаруашылығы — шаруашылық салаларының ішіндегі ең ежелгі және табиғат
жағдайларына тікелей тәуелді саласы. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы — неғұрлым көп
тараған сала. Шындығында, дүниежүзінде халқы ауыл шаруашылығының түрлі салаларымен
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айналыспайтын бірде-бір ел жоқ. Ауыл шаруашылығының барлық жерге таралуы оның
алуан түрлілігіне байланысты. Ғалымдар шамамен онын 50-ге жуық түрін бөліп көрсетеді.
Қазіргі мәлімет бойынша дүниежүзінде бұл салада шамамен 1,3 млрд-тан астам адам еңбек
етеді, оған ауыл шаруашылығындағы шаруа отбасыларын қосатын болса, онда ол көрсеткіш
2,6 млрд адамға жетеді. Еңбекке жарамды ер адамдардың ауыл шаруашылығындағы үлесіне
сәйкес елдер индустриялы, постиндустриялы және аграрлы болып жіктеледі. Дүниежүзінде
экономикалық белсенді халықтың (ЭБХ) 46%-ы осы салада еңбек етеді.

Аймақтар

Ауыл шаруашылығында еңбек ететіндер үлесі
Дүниежүзі бойынша
Жұмыс
ЭБХ-тың ауыл
ауыл шаруашылығында
істейтіндер
шаруашылығында
жұмыс істейтіндер
саны, млн
істейтін бөлігі, %
санындағы жеке
адам
аймақтар үлесі, %

Азия

1034

57,5

79,1

Африка

190

58,7

14,5

Солтүстік Америка

21

9,2

1,6

Оңтүстік Америка

27

18,8

2.1

Еуропа (Ресеймен
бірге)

33

9,3

2.5

Аустралия мен
Мұхит аралдары

3

19,0

0.2

1308

45,6

100.0

Дүниежүзі

Жеке елдер бойынша ауыл шаруашылығында жұмыс істейтіндер саны үлкен айырма
жасайды. Мысалы, Батыс Еуропа елдерінде бұл көрсеткіш — 8%, АҚШ- та — 3%, Канадада
— 4%, Ресейде — 14%, Қазақстанда 40%-ға жуық болса, ал дамушы елдерде ол өте жоғары
(44-сызбанұсқаға қараңдар).
Ауылшаруашылық географиясы климаттық, әлеуметтік және өндірістік факторлары
әсерінен ұзақ тарихи уақыт аралығында қалыптасып, дамып отырды. Соңғы уақытқа дейін
ауыл шаруашылығы климаттық факторларға тікелей тәуелді болып келді. Олар:
вегетациялық мерзімнің ұзақтығы; өсімдіктердің өсуіне мүмкіндік туғызатын 10°С-тан
жоғары температуралар жиынтығы; жылдық жауын-шашынның мөлшері мен түсу мерзімі;
топырақтың механикалық құрамы мен құнарлылығы сияқты мәселелер. Жер шарындағы ең
құнарлы топырақ қатарына құрамында карашірігі мол қара топырақ, минералды заттары мол
жанартаулық топырақ және тұнба жыныстардан түзілген өзен анғарлары бойындағы
топырақтар жатады. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың озық жетістіктері ауыл
шаруашылығында кеңінен колданылып отырған еллерде климаттық жағдайға тәуелділік
әлдеқайда төмендейді. Мысалы, Сауд Арабиясы көпшілік бөлігін шөлдер алып жатқанына
қарамастан, соңғы жылдары бидаймен өзін толық қамтамасыз етіп, тіпті оны экспортқа
шығара бастады.
Сабақ жоспары №5
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
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Тақырыбы: Дәріс №5 Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға келтірер зияны
Сабақтың мақсаты: Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға келтірер зиянын танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
 Жер – өндіріс құрал
 Жер Кодексі
 Қазақстан Республикасының Конституциясында жер табиғи ресурсы
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 Жер – өндіріс құрал
 Жер Кодексі
 Қазақстан Республикасының Конституциясында жер табиғи ресурсы
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
6. Олардың ерекшеліктері қандай?
7. Ең алғашқы гипермедиа қосымша қалай аталады?
8. Белгілеу тілін алғаш рет кім қолданған?
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №5 Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға келтірер зияны
Әр мемлекеттің тағдырында жер өзге табиғи объектілер сияқты бағасыз халық
құндылығын білдіретін биопотенциялық құнарлы топырағын қамтиды. Қазақстан
Республикасының
Конституциясында
жер
табиғи
ресурс
ретінде,
Қазақстан
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Республикасының халық өмірінің негізі болып белгіленген. « Қазақстандықтардың көңілін
алатын сұрақ – жер туралы сұрақ. Онымен елдің салт - дәстүрлері және адам тағдырлары
байланысқан, олардың келешек ұрпақ алдында жауапкершілігі »,- деп ҚР-ның Президенті
Н.А.Назарбаев өз үндеуінде ерекшелеп айтты. Біздің негізгі жұмысымыз еліміздің басты
байлығы деп саналатын жер ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғауға байланысты
болғандықтан, ауыл шаруашылығындағы жерлердің экономикалық, саяси - әлеуметтік
дамуына тигізетін әсері мен алатын орны туралы тоқталамын. Елбасы алғашқы кезеңдерде
жер реформасын жүзеге асыру барысында оның қоғам дамуына қатысты рөлін бағалай келе
«Жер табиғи байлықтармен және жылжымайтын мүлікпен қатар экономиканы көтеріп
тұрған киттердің бірі болып табылады» деп атап көрсеткен болатын. Тәуелсіздік алған
жылдан бері Мемлекет басшысының елімізді гүлдендірудегі мақсатына, осыған сәйкес
Үкіметтің алдына қойған стратегиялық жоспарларына сай жүргізіліп келе жатқан жер
реформасы қазіргі күні өзінің шешуші сәтіне аяқ басты. Елімізді жер қатынастарын жаңа
заман талаптары негізінде айқындап, тұрақтандыруға бағытталған, жер байлығымызды ел
байлығына айналдырудың маңызды мәселелерін шешуге бағытталған жер заңнамасы
қалыптасты. Міне, осы тұста біз жердің өзіне тән ерекшелігін, маңызы мен мәртебесін есте
ұстауымыз қажет. Жер – өндіріс құрал
Адамдар жерді пайдаланып жұмыс істейді. Оның үстіне ол – өндіргіш күш. Себебі,
жерге бидай тұқымын ексең, ол күзде бірнеше есе көбейіп шығады. Енді осылардың
сыртында жер – табиғи фактор. Бүкіл жаны бар тіршілік оның аясында дамиды. Одан қуат
алады. Осындай үлкен ерекшеліктеріне байланысты адамдардың жермен қарым-қатынасы
бірнеше заңдылықтар бойынша реттеледі. Жерді сақтау, қорғау мәселелерін, жерді өндірістік
тұрғыдан игеру, оның күтіміне мән беру, басқа да ерекшеліктерін ескеру мәселесін көбінесе
Жер Кодексі қозғайды. Жер ресурстарын басқару агенттігі құзырында, мемлекеттік
стратегияға сай оның міндеттерін анықтап орындалуын қамтамасыз етеді. Ал еліміздің жер
қорларын тиімді пайдаланудың заман мен қолданыстағы экономикалық қатынастарға сай
жолдарын қарастыру және енгізу, оны қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру бойынша
еліміздің жер заңдылықтарында, Үкіметтің шешімдерінде қарастырылған іс - шараларды өз
құзіретіміз аясында жүзеге асыру «Жер ресурстары және жерге орналастыру Мемлекеттік
Ғылыми Өндірістік орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына («МемжерҒӨО»
РМК) жүктелген. Облыстарда және республикалық маңызы бар қалаларда (Астана мен
Алматы қалалары) 18 еншілес кәсіпорны және еліміздің барлық аудандық (қалалық)
орталықтарында 194 жер - кадастрлық бөлімшелері қызмет етеді. Өмірдің серпінді дамуында
ауыл шаруашылығының үлесі мол, еншісі қомақты. Ал жер ресурстары осы саланың өндіріс
құралы. Республикамыздың ауыл шаруашылығы алқаптарының құрылымында ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жерлердің үлес салмағы 38,5%. Халқымыздың 46% - дан
астамы ауылдық жерлерде тұрады. Олар жер байлығын пайдаланып ауыл шаруашылық
өндірісінің дамуына, халқымыздың ұлттық қадір Сабақ жоспары №6
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №6 Арам шөптермен күрес
Сабақтың мақсаты: Арам шөптермен күрес жолдарын танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
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а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 Арам шөптермен күрес
 Жер шаруашылығының негізгі салалары
 Ауыл шаруашылығының маңызы
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
 Арам шөптермен күрес
 Жер шаруашылығының негізгі салалары
 Ауыл шаруашылығының маңызы
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №6 Арам шөптермен күрес
Ауыл шаруашылық ғылымы мен практикасында зерттеліп дәлелденген алуан түрлі
арамшөптермен күресу әдістері мен тәсілдері айтарлықтай. Олардың мәнділігі биологиялық
және шаруашылық тиімділігіне, орындалу қиындылығына және материалдық шығындарына
байланысты өзгеше болады. Сондықтан, арамшөптермен күресудің шаралары мен әдістерін
жүйелеп, орынды пайдалана білу өте қажет.
Арамшөптермен
күресу принципінің негізіне
арамшөп өсімдіктерінің басты
биологиялық, ең алдымен олардың тұқымдарымен және жер астындағы вегетативті
органдарымен өніп-көбею ерекшеліктері алынған. Жаңа өсімдік тек тұқымы арқылы өсіп
шығатыны белгілі, сондықтан олармен күресудің бірінші принципі – арамшөптің тұқым
салуына, тұқымдануына жол бермеу, сонда ғана тұқымның топыраққа түсуі болмайды. Бұл
принципті аз жылдықтармен қатар көп жылдық арамшөптерге де қолдануға болады, оның
сақталуына бірқатар зерттеушілер айрықша мән беріп арамшөптердің тұқымының топыраққа
түсуіне жол беруге болмайтындығын бірнеше рет дәлелдеген.
Топырақта болатын арамшөптер тұқымы – жаңа өсімдіктің шығатын тұрақты көзі.
Арамшөптер тұқымының қаулап өсуі, олардың оянуын және биологиялық тыныштық
қалпынан шығуын қамтамасыз ететін белгілі жағдайда ғана мүмкін. Сондықтан күресудің
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екінші принципі – тұқымның өніп-өсуіне жағдай жасап, онан әрі олардың көгін өңдеумен
құрту болып табылады. Іс жүзінде бұл принцип өршіту (қозғау салу) деген атақ алды.
Өршіту жолымен арамшөптердің үлкен бөлігін мәдени дақылдар себілгенге дейін құртуға
жол ашылады.
Көп жылдық арамшөптер тұқымын басқа, едәуір елеулі дәрежеде вегетативті органдары
мен көбейеді.
Вегетативті органдарының көмегімен арамшөптер әзірге олардың қоректік заттарының қор
ы болғанға дейін жаңаруы мүмкін. Сондықтан олардың жер асты бөлімдеріндегі жиналған
қоректік заттардың қоры тез таусылуын қамтамасыз етіп, ұсақ бөлшектерінің тамырлануына
жол бермеу керек. Ол үшін арамшөп жаңадан көктеп шыққан кезде оны үзбей құртып отыру
керек. Осыған орай күресудің үшінші принципі – фотосинтезді және қоректік заттардың
жиналуын болдырмау арқылы жер астындағы органдарын (тамырларды, тамыр сабақтарын)
күш жиғызбай әлсірету болып табылады.
Сонымен аталған принциптерді еске ала отыра, арамшөптермен күрес әдістерін жіктеу
үшін негізі ретінде екі маңызды белгі алынған, олар: біріншіден, нысандарына байланысты
арамшөп өсімдіктерінің пайда болу көзі (өсімдік тұқымдары, жемістері, тамыр сабақтары,
тамыр өркендері және т.б.), олардың таралу жолдарын жою және соған бағытталған шаралар;
екіншіден, арамшөптердің өсуін тежейтін, жоятын немесе олардың пайда болу көзін
ысыратын және оларды болдырмауға бағытталған тәсілдер мен әдістер.
Бірінші белгі бойынша арамшөптермен күресу үш типке бөлінеді: алдын ала сақтандыру,
жою және арнайы шаралар.
Алдын ала сақтандыру шаралары – арамшөптердің ұрығын егістікке жібермеу мақсатымен
олардың өсу ошақтарын жою, таралу жолдарын бөгеу. Оларға жататындар:
тұқымды тазалау, көңді дұрыс дайындау және қолдану, суғару суының тазалығы, азықты
малға дұрыс дайындап беру, өнімді дер кезінде жинау, жолдың жағалауындағы және басқа
өңделмейтін жерлердегі өсетін арамшөптерді ұдайы отап отыру, машиналарды (сеялка ж.б.)
арамшөп тұқымдарынан тазарту және карантиндік шаралар.
Арамшөптерді жою шаралары – ауыл шаруашылығында пайдаланатын жерлерде және
егістікте өсетін арамшөптерді, топырақтағы олардың генеративті және вегетативті көбею
органдарын жою және арамшөптердің тіршілік қабілетін төмендету.
Арнайы шаралар – арамшөптердің әрі қарай таралу аумағын азайтып, зияндылығын
азайту, содан кейін ең зиянды, потенциалды қауіпті, әсіресе карантиндік арамшөптерді
жойып жіберу.
Екінші белгі бойынша арамшөптерге қарсы қолданылатын құралдың сипатына
байланысты күресу тәсілдері мына түрлерге бөлінеді: физикалық, механикалық, химиялық,
биологиялық, фитоценотикалық, экологиялық, ұйымдастыру, кешенді әдістер.
Физикалық тәсіл – отты пайдалану, учаскелер мен егістікті сумен бастыру, электрді,
электр магниттік өрісті қолдану және арамшөптердің көбею мүшелерінің өміршеңдігінен
айыру.
Механикалық тәсіл – қолмен немесе топырақ өңдеу құралдарының арамшөп өсімдіктерін
жұлу немесе кесу. Арамшөптердің барлық биологиялық топтар өкілдерімен ластанған
егістіктерде қолданылады. Әдіс – негізгі, себу алдындағы, себу кезінде және себу соңындағы
өңдеу жүйесінде тиімді.
Химиялық тәсіл – оларды гербицидтердің көмегімен жою.
Биологиялық тәсіл – оларды мамандандырылған зиянкестердің, саңырауқұлақ және
бактериялардың көмегімен азайтатын немесе жоятын тәсілі.
Фитоценотикалық тәсіл (бой көтертпей тұншықтыру немесе бәсеке әдісі) – ауыл
шаруашылық дақылдарының арамшөптермен салыстырғанда жоғары бәсекелестік қабілеті
пайдаланылып, арамшөптердің өну-өсуін нашарлату.
Экологиялық тәсіл – мәдени өсімдіктердің мұқтажын толық қамтамасыз ету, ал
арамшөптрге теріс әсер ететін жағдайларды, әсіресе топырақ қасиеттерін күшейту арқылы
Ф ЕАК 03.04.-06.02 Пәннің оқу әдістемелік кешені. Бірінші басылым

іске асырылады (аэрация, ылғал, температура, топырақ реакциясы, биологиялық әрекеті,
мұндағы қоректік заттардың мөлшері т.б.)
Ұйымдастыру тәсілі – ауыл шаруашылығында жерлердің жалпы мәдени агротехникалық
жағдайын жақсартатын немесе жанама көмегі болатын тәсілдер мен жұмыстардың түрлері,
танаптардың арамшөптену картасын жасау.
Кешенді тәсіл – бірін-бірі толықтырып, әсерін күшейтетін, арамшөптердің түрлерін және
санын едәуір азайтатын ғылыми негізде қолданылатын күресу шараларының жиынтығы.
Арамшөптермен күрес
шараларын жоспарлауда олардың
түрлі құрамы,
биологиялық ерекшеліктері, сондай-ақ арамшөптер өсімдіктерінің жағдайы негізге алынады.
Әсіресе егістіктердің ластану дәрежесінің елеулі мәні бар.
Танапта арамшөптердің бірнеше биологиялық топтарының өкілдері кездеседі, олар бір
мезгілде көген тамырлы, аз жылдық, атпа тамырлы, кіндік тамырлы және тамырсабақты
болып ластануы мүмкін. Арамшөптенудің бұндай күрделі түрлері олармен күрестің
жүйелігін қажет етеді. Сондықтан шаруашылықтарда арамшөппен күресті жыл бойы,
олардың түрлі шараларын оның ішінде ең тиімді тәсілдері мен әдістерін орынды пайдалана
білу қажет.
Арамшөптермен алдын ала күресу шаралары
Егістіктерде арамшөп өсімдігімен күресу жолында алдын ала сақтандыру шараларының
маңызы
күрделі. Олар арамшөптердің жаңа
тұқымдарын танапқа түсірмеуге,
арамшөп өсімдіктерінің көздерін, ошақтарын анықтауға, оқшаулауға, жоюға және олардың
таралу жолдарын кесуге бағытталған.
Алдын ала сақтандыруға карантиндік қызмет, тұқымды тазалау, көңді дұрыс дайындап
қолдану, суғару суының тазалығы, азықты малға дұрыс дайындап беру, егін өнімін дер
кезінде жинау, жолдың жағалауындағы және басқа өңделмейтін жерлердегі өсетін
арамшөптерді ұдайы отап отыру және т.б. шаралар жатады.
Карантиндік шаралар. Карантиндік шаралар мемлекеттік ауқымда арнайы өсімдік қорғау
және карантинді мекемелерімен жүргізіледі. Бұл шаралардың міндеті басқа елдерден
арамшөптер тұқымының тасымалдануына жол бермеу – сыртқы карантин деп және бір
ауданнан екіншісіне қауіпті арамшөптердің таралуының алдын алу – ішкі карантин деп
аталады.
Карантиндік арамшөптер таралуының алдын алу үшін төмендегідей ережелерді қатаң
сақтау қажет: - арамшөптермен ластанған ауылшаруашылық өнімдерін сақтау мен тазалауды
жеке бөлінген жай ішінде жүргізу; - мемлекеттік тұқым инспекциясының куәлігінсіз
тұқымдық материалды басқа шаруашылықтарға тасуға қатаң тиым салынады; - карантиндік
арамшөптер ошағы бар учаскелерге тұқымдық егістікті орналастыруға рұқсат етілмейді; карантиндік арамшөптер ошағы бар танаптан жиналған өнімді тазалағанда түскен
қалдықтарды жемдік мақсатында тек түйілген және буланған күйінде пайдалануға болады, ал
жемге пайдаланбаса, актілі рәсімдеумен өртеп жіберу керек; - карантиндік арамшөптермен
ластанған сабан мен шөпті тек олар алынған шаруашылықтарда пайдалануға рұқсат етіледі; органикалық тыңайтқыштар – көң бір жерге жеке төмпешіктер етіп жиналады, тек әбден
шіріген соң пайдаланады; - астық қоймаларының, ыдыстардың, машина мен құралдардың
тазалығын қатаң бақылау қажет.
Тұқымдық материалды тазарту. Ол мәдени өсімдіктер мен армшөптер тұқымдарының
физикалық қасиеттеріндегі айырмашылықтарды пайдалану негізінде құрылған. Тұқымдық
материалды астық қоймаларында сақтауда көптеген арамшөптер тұқымдарының өміршеңдігі
3-10 және одан да көп жылдар бойы төмендемейді.
Тұқым тазалаудың үш әдісі бар: алғашқы, негізгі және арнаулы тазартулар. Алғашқы
тазалау тұқымдық материалдан жеңіл бөлінетін ірі және ұсақ қоспаларды бөледі. Негізгі
тазалаудың міндеті – алғашқы тазалаудан кейін қалған арамшөптер тұқымдары мен
жемістерін кетіру. Тұқымды алғашқы және негізгі тазалауда астық тазалау агрегаттар
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кешені, сондай-ақ астық тазалайтын тасқынды желілер пайдаланылады. Жоғары сапалы
тұқымдық материал алу үшін тасқынды желіге сорттаушы машина тіркеледі.
Қиын ажыратылатын тұқымды арамшөптерден дақылдардың тұқымдарын тазалау үшін
арнаулы өңдеу қолданылады. Әсіресе тұқымдық учаскелер қатты ластанған жағдайда көп
жылдық шөптердің тұқымын тазалау мен сорттау қиын.
Органикалық тыңайтқыштардың ластануын азайту жөніндегі шаралар. Малдың ішекқарын жолдарынан өткен арамшөп өсімдіктерінің тұқымдары мен жемістері өсіп-өну
қабілетін жоғалтпайды және қи шіріндісінде жинала береді.
В.Р.Вильямс атындағы Ресей БҒЗИ-ның деректері бойынша, 1 тонна қида 43-тен 56
мыңға дейін арамшөптердің өміршең тұқымы, құс қиында – 120-412 мың болады, ал шошқа
қиының қатты және лайлы фракциясында олардың сакны миллионға дерлік жетеді екен.
Қиды сақтау үдерісінде арамшөптер тұқымдарының өміршеңдігі едәуір кемиді, бірақ тіптен
жоғары температурада да толық жойылып кетпейді. Органикалық тыңайтқыштардың терең
тыныштықтағы ескіден жатқан тұқымдарды ынталандыратыны белгілі.
Егістіктің ластануына жол бермеу үшін қиды топыраққа шіріген күйінде енгізген жөн.
Ғылыми-зерттеулер деректері бойынша 1 кг жаңа қида тұқымдар өсімталдығын жоғалтпаған
арамшөптер саны – 297, ал шірігенінде – 22, бөрткендерінде – 4 болды.
Арамшөптер тұқымдарының өміршеңдігін төмендету үшін органикалық тыңайтқыштар
ды дайындаудың «ыстық» әдісі қолданылады. Бұл әдіс бойынша ең алдымен қиды қатарлап
немесе сұйық
қабаттарымен көңжинағышқа салады,
содан
кейін
тығыздайды.
Микробиологиялық процестердің күшейуінің нәтижесінде қидың шіру үдерісінде оның
температурасы 60-70°С-қа жетеді, бұл арамшөптер өскіндерінің жансыздануына әкеледі.
Арнаулы қондырғыда тауық қиындағы арамшөптердің тұқымдарын күйдіру әдісімен
өңдеуде олардың өміршеңдігі 90-100% төмендейді.
Сабақ жоспары №7
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №7 Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларымен күрес шаралары.
Сабақтың мақсаты: Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларымен күрес шаралары
жолдарын танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
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Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 Зиянды жәндіктердің түрлері
 Ауыл шаруашылығы дақылдарына зиян келтіретін көп қоректі жәндіктер
 Ауыл шаруашылығы зиянкестері
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
 Зиянды жәндіктердің түрлері
 Ауыл шаруашылығы дақылдарына зиян келтіретін көп қоректі жәндіктер
 Ауыл шаруашылығы зиянкестері
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №7 Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларымен күрес шаралары.
Ауыл шаруашылығы — материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл
шаруашылығы халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен
қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік
шаруашылығынан және мал шаруашылығынан тұрады. Сонымен қатар оның құрамына
балық аулау, аңшылық және омарта шаруашылығы да кіреді.
Өсімдіктерді қорғау ғылыми негізделген шара ретінде ауыл шаруашылығы
өсімдіктерін өсіру технологиясының құрамына кіреді.Қазіргі кездегі негізгі мәселе-ауыл
шаруашылығы өсімдіктерінен тұрақты түрде мол өнім алу. Зиянкестердің әерінен ауыл
шаруашылығы өсімдіктерінің өнімділігі 10-20% азаяды, ал кейде өнім түсімінің болмауы да
мүмкін.Зиянды жәндіктердің түрлері өте көп.Зиянды жәндіктермен күресті дұрыс
ұйымдастыру үшін олардың түрлерін, биологиясын, олардың көбеюіне әсер ететін
жағдайларды, мониторинг пен күресу шараларын жақсы білу қажет.Зиянкестерге қарсы тек
улы препараттарды қолданудың кері әсері де бар. Сондықтан улы препараттарды пайдалану
қазіргі уақытта арнайы ереже бойынша жүргізіледі.Оларды тек «Қазақстан Республикасы
аумағында 2003-2012жылдары пайдалануға рұқсат етілген пестицидтер тізімі»(қысқаша
«Тізім»...) негіздеме бойынша қолданылады. Зиянкестерге қарсы күресте агротехникалық
(егу мерзімі мен себу мөлшерін сақтау,ауыспалы егістікті енгізу, топырақты өңдеу,
тыңайтқыш қолдану, төзімді сорттар пайдалану және т.б.),биологиялық, физикалық,
генетикалық,механикалық тәсілдерді де дұрыс пайдалана білу керек.
Жыл сайын аса қауіпті зиянды организмдермен күресу үшін республикалық
бюджеттен шамамен 4-5 млрд. теңге бөлінеді. Үстіміздегі жылы астық дақылдарының
ауруларына қарсы химиялық өңдеулер жүргізуге 2,7 млрд. теңге қарастырылды. Оның 1,7
млрд. теңгесі фунгицидтерді сатып алуға, сондай-ақ пестицидтердің қорын құруға және
химиялық өңдеу жөніндегі қызмет көрсетулерді сатып алуға бағытталды. 2014 жылғы 28
шілдедегі жағдай бойынша астық дақылдарының ауруларымен күресу үшін сатып алынған
фунгицидтер бөлінді және өңірлерге жеткізілді. 2.2. Ауыл шаруашылығы дақылдарының
зиянкестері және күрес лрд.
Ауыл шаруашылығы дақылдарына зиян келтіретін көп қоректі жәндіктердің түрлері
Brachicera-қысқамұрттылар
отряд
тармағына,
Acrididae-наңыз
шегірткелер
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тұқымдасына,Dolichocera-ұзынмұрттыл ар отряд тармағына,Grylotalpidae-тұқымдасына
,Tettigonaadae-шекшек тұқымдасына, Gryllidae-шырылдауық шілделіктер тұқымдасына
жатады. Зиянды шегірткелер:
Барлық шегірткелердің ұзынша денесі,секіруге қолайлы артқы аяқтары,кеміргіш
ауыздары.қатты дамыған алдыңғы кеудесі,жіңішке үстіңгі қанаты,жалпақ,желдеткішке ұқсас
жиналатын қанаттары болады. Жылына бір ұрпақ береді.Ұрғашы шегірткенің арнаулы бөліп
шығаратын сұйық затымен қатайған топырақтан жасалған күбіршеде тың жерлерде,
жайылымдарда,құмдардың
шөтінде
және
т.б.
жерлерде
жұмыртқа
күйінде
қыстайды.Шегірткелер жұмыртқалардан әр мезгілде шығады.Дернәсіл ересек шегірткеге
ұқсас болып туады. Дернәсіл 30-40 күн дамиды.Даму кезеңінде дернәсіл 4-5 рет түлеп,4-5
жас өтеді.Дернәсілдер және ересек шегірткелер әр түрлі өсімдіктерді зақымдайды:дәнді
дақылдарды, майлық дақылдарды,көкөністерді,жайылымдар мен шабындықтарды. Олар
құрғақшылық кезінде,табиғи өсімдіктер күйіп кеткенде өте қауіпті.Тым көп көбейген
жағдайда егістіктер күйіп кеткенде өте қауіпті.Тым көп көбейген жағдайда егістіктер мен
жайылымдарға қатты зиян келтіреді, олардық жер бетіндегі биомасса бөліктерін құртып
жібереді. Шегірткелердің көп жылдық динамикасында циклдік байқалады-қатты көбеюлерді
мен депрессиялық жайлар кезектесіп отырады.
Ауыл шаруашылығы зиянкестері — қолдан өсірілетін өсімдіктерді зақымдайтын не
мүлдем құртып жіберетін жәндіктер мен жануарлар. Оларға омыртқасыз жануарлардан
жұмыр құрттар, өсімдік қоректі кенелер, жәндіктер, жалаңаш шырындар және ұлулар,
ал омыртқалы жануарлардан — құстар мен сүт қоректілердің кейбір түрлері (кеміргіштер)
жатады. Зиянды жәндіктер мен кенелер қоректік заттарына байланысты монофагтар,
олигофагтар және полифагтар болып 3 топқа бөлінеді. Монофагтар өсімдіктердің бір ғана
түрімен немесе бір-біріне ұқсас бірнеше түрлерімен (бұршақтың дәнек қоңызы, таңқурай
кенесі), олигофагтар өсімдіктердің бір тұқымдасына жататын көптеген түрлерімен
(орамжапырақ тұқымдасының бүрге қоныздары мен қандалалары, түйнек бізтұмсықтары,
дәннің сұр көбелегі), полифагтар өсімдіктердің көптеген түрлерімен (шегірткелер,
шыртылдақ қоңыздар, күздік көбелек) коректенетінеді. Жәндіктер өсімдіктің ұлпасын,
жапырақтарын, тамырын, жемістерін кеміріп немесе сорып бүлдіреді. Зақымдалған
өсімдіктердің зат алмасу процесі өзгереді, өсуі, қор жинауы тежеледі немесе солып қалады.
Көптеген
зиянкес
жәндіктер
өсімдік
ауруларын
таратады.
Кенелер ауыл
шаруашылығы дақылдарын сорып зақымдайды және қоймаларда астық, дән, ұн, кепкен
жеміс, көкөніс өнімдерімен қоректенеді. Кенелердің кейбір түрлері індет таратады. Жұмыр
құрттар, негізінен өсімдіктердің тамырымен қоректенеді. Солардың ішінде бүлдірген,
қызылша, картоп нематодасы көп зиян келтіреді. Зиянкес кеміргіштер Қазақстанда өте көп
таралған. Олар астық дақылдарын, көкөністер мен жеміс-жидектерді зақымдайды, қоймада
сақталатын азық-түлік қорына шығын келтіреді, сондай-ақ жұқпалы аурулар таратады. Ауыл
шаруашылығы өнімдері шығынының 20%-ы зиянкес кеміргіштер кесірінен болады. Ауыл
шаруашылығы ззиянкестерімен күресу мәдени өсімдіктердің зиянкестерге төзімді сорттарын
шығару, ауыспалы егісті қолдану, зиянкестерге қарсы биологиялық тәсілдерді (трихограмма,
афелинус т.б.), микробиологиялық препараттарды, химиялық заттарды (акарицидтер,
инсектицидтер, зооцидтер т.б.) қолдану арқылы жүргізіледі.
Турақанаттылар (orthoptera) отрядына жататын көп қоректі зянды жәндіктер
Ауыл шаруашылығы дақылдарына зиян келтіретін көп қоректі жәндіктердің түрлері
Brachicera – қысқамұрттылар отряд тармағына, Acrididae – нағыз шегірткелер тұқымдасына,
Dolichocera – ұзынмұрттылар отряд тармағына, Tettigoniidae – шекшек тұқымдасына,
Gryllidae – шырылдауық шілділіктер тұқымдасына жатады. Зиянды шегірткелер.
Қазақстанның солтүстігінде таралғандары: итальяндық прус – Calliptamus italicus italikus L.
кресті кішкене саяқ шегіртке – Dociosturus breviocolis, ақ жолақты – Chortippus
albomarginatus D.G. және басқалар. Азиялық шегірткенің тұрақты қоныстары Қазақстанның
оңтүстік жартысындағы ну қамысты жерлер, осы жерлерден олар басқа алыс өңірлерге
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тарала алады. Мароккалық шегіртке – Dociostaurus maroccanus Thunb. Қазақстанның
оңтүстігінде таралған.(Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстары). Азиялық, мароккалық,
итальяндық шегірткелер, анда-санда тұрандық және шөл далалық шегірткелер кезеңдік
өзгерістерге ұшырайды. Барлық шегірткелердің ұзынша денесі, секіруге қолайлы артқы
аяқтары, кеміргіш ауыздары, қатты дамыған алдыңғы кеудесі, жіңішке үстінгі қанаты,
жалпақ, желдеткішке ұқсас жиналатын қанаттары болады. Жылына бір ұрпақ береді. Ұрғашы
шегіртткенің арнаулы бөліп шығаратын сұйық затымен қатайған топырақтан жасалған
күбіршеде тың жерлерде, жайылымдарда, құмдардың шетінде және т.б. жерлерде жұмыртқа
күйінде қыстайды. Шегірткелер жұмыртқалардан әр мезгілде шығады. Дернәсіл ересек
шегірткеге ұқсас боп туады. Дернәсіл 30-40 күн дамиды. Даму кезеңінде дернәсіл 4-5 рет
түлеп, 4-5 жас өтеді. Дернәсілдер және ересек шегірткелер әр түрлі өсімдітерді зақымдайды:
дәнді дақылдарды, майлық дақылдарды, көкөністерді, жайылымдар мен шабындықтарды.
Олар құрғақшылық кезінде, табиғи өсімдіктер күйіп кеткенде өте қауіпті. Тым көп көбейген
жағдайда егістіктер мен жайылымдарға қатты зиян келтіреді, олардың жер бетіндегі
биомасса бөліктерін құртып жібереді. Шегірткелердің көп жылдық динамикасында циклдік
байқалады – қатты көбеюлері мен депрессиялық жайлар кезектесіп отырады.
Күресу шаралары. Шегірткелерге қарсы күресу шараларын олардың сандарына
бақылау жасаудың нәтижесіне қарап пайдаланады. Алдын алу шараларының маңыздысы
ерте көктемде шегірткелер табылған егістік танаптарды біз тұмсықты немесе дискілі
тырмалармен, ал көп жылдық шөптерді тісті немесе бізтұмсықты тырмалармен өңдеу.
Сонымен бірге танап аралықтарын, танаппен шектесетін тың және егін егілмейтін жерлерді
де өңдеу қажет. Егін алқаптарында жою шаралары инсектицидтермен саяқ шегірткелерге
қарсы 8-10 дернәсіл/м2 , үйірлі шегірткелерге қарсы 5 және оданда көп дернәсіл/м2 болғанда
жүргізіледі. Дернәсілдерді есепке алу жұмыстарын таңертелікте немесе кешкілікте
маршрутпен жүріп 100 метр сайын әрқайсысы 1м2 алаңқайда көзбен шолып жүргізеді немесе
рамканың көмегімен әрбәр секірген шегірткені есептеп, кейін 1м2 қанша болатындықтарын
анықтайды. Егер бір станцияны мекендеген шегірткелердің түрі көп болса, жұмыртқалардан
әр мезгілде шықса және жастары әр түрлі болған жағдайда ұзақ уақыт әсер ететін
инсектицидтерді пайдаланған дұрыс. Химиялық өңдеу жұмыстары дернәсілдер
қанаттанғанға дейін жүргізілсе, тиімділігі жоғары болады. әрбір нақты жағдайға байланысты
жаппай, бөгеу және локальді өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Бөгеу мақсатымен өңдегенде
дәрі шашылатын жердің жалпақтығы 40-100 м шамасында болуы керек.
Бұзаубастар. Жердің астында тіршілік етеді. Орта жастағы дернәсілдері және ересек
жәндіктері жердің астында 1м дейінгі тереңдікте тіршілік етеді. өмір сүру циклі 1 жылдан
көп уақытқа созылады. Мамырдың аяғында – маусым айында ұрғашылары 10-20 см
тереңдікте, арнаулы ұяларға 150-300 данадан жұмыртқа салады. Бұзаубастар алдыңғы
аяқтарының көмегімен топырақтың үстіңгі қабатында жолдар салады, 50-ден аса өсімдіктің
тамырын, сабақтарының жер асты бөлігін, өскіндерін және тұқымдарын жеп зиян келтіреді.
Олар ылғалды, суармалы жерлерді, негізінен көкөніс алқаптарын мекендейді. Жылы
жайларда темекінің, көкөністердің және т.б. өсімдіктердің көшеттеріне өте көп зиян тигізеді.
Көп тараған түрлері – кәдімгі (Gryllotalpa) және бір тікенекті (Gryllotalpa unispina Sauss.)
бұзаубастар.
Шекшектер. Құрғақшылық жылдары сандары өте көп болғанда егінге, көкөніс
дақылдарына, майлық дақылдарға және жеміс ағаштарына зиян келтіреді. Антеналары
денелерінен ұзын үлкен жәндіктер. Жылына бір рет ұрпақ береді. Топырақта, өсімдіктерде
және олардың үлпаларында жұмыртқалары қыстайды.
Шілделіктер. Орташа және үлкен, жалрақ денелі жәндіктер. Түнде тіршілік етеді.
Топырақ түйірлерінің астында, жарықтарда нимфалар (ақырғы жастағы дернәсілдер)
қыстайды. Ылғалды, суармалы жерлерде көкөністердің, майлық дақылдардың, дәнді
дақылдардың, бүлдіргеннің жапырақтары мен сабақтарының төменгі бөліктерін жейді.
Күресу шаралары. Ерте күзде сүдігер жырту және отамалы өсімдіктердің қатар аралықтарын
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өңдеу арқылы бұзаубастардың, шекшектердің және шілделіктердің көбейуіне жол бермеуге
болады. Көкөніс өсірушілер бұзаубастармен күресу үшін арнаулы жырашықтарды
пайдаланады.
Қатты қанаттылар (Coleoptera) отрядына жататын көп қоректі зянды жәндіктер
Әртүрлі өсімдіктермен қоректенетін қоңыздардың ең қауіпті және көп тараған түлері
Coleoptera – отряды, Poliphaga – отряд тармағы, Elateridae – шыртылдақ қоңыздар,
Tenebrionidae – қараденелілер, Scarabalidae – тақта мұртты қоңыздар тұқымдастарына
жатады. Шыртылдақ қоңыздар. Ұзындығы 5 – 15 мм. Алдыңғы кеудесі қозғалғанда
шырылдаған дыбыс шығарады. 2-4 апта өмір сүреді. Қоңыздың зияндылығы жоқ.
Жұмыртқасын топыраққа салат. Бір қоңыздың салатын жұмыртқасынын мөлшері 30 -500
дана. Дернәсілдері қыстайды. Дернәсіл 13 бөліктен тұрады. Сыртқы қатты қабығы
болғандықтан және пішініне қарап оларды сымға ұқсатады. Басы, үш жұп аяқтары жақсы
дамыған, түсі сары қоңыр. Дернәсіл 3-4 жыл өмір сүреді. Егістіктерде ошақ-ошақ болып
кездеседі. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің қсіп келе жатқан тұқымымен, олардың
тамырларымен қоректенеді. Топырақ құрғап кеткенде өсімдіктердің етті бөліктеріне кіріп
алып қоректенеді. Қараденелілер. Баяу жүретін, тустері қара, ірілі –кішілі қоңыздар. Көп
түрлері өанаттары бірігіп кеткендіктен ұша алмайды. Дернәсілдерінің алдыңғы жұп аяқтары
үлкен, бастары доға тәрізді. Дернәсілдері жылдам өсіп жетіледі. Далалық және кең кеуделі
шабан қоңыздары мен жүгерінің қара денелілерінің дернәсілдері өсімдіктердің жер
астындағы мүшелерін, тұқымды зақымдайды. Құмның шабан қоңызы зиянды, олар отамалы
өсімдіктердің
өскіндері мен
көкөніс
өсімдіктерінің
көшеттерін
зақымдайды.
Тақтамұрттылар. Денелері ұзын, қысқа. Мұрттары жалпақ. Дернәсілдері жуан, етті.
Түркістандық жүгері қонызы көп өсімдіктердің тамырларының етті ұлпаларын зақымдайды,
ал түйнек тамыр жемістілер үшін өте қауіпті. Дернәсілдері өсіп келе жатқан тұқыммен
қоректенеді. Қортық қоңыздың өзі ғана зиянды. Негізінен өскіннің жер үстіндегі бөлігімен
қоректенеді. Батыстық мамыр қоңызы, жетісулық мәрмәр қоңыз,маусым қоңызы отамалы,
көкөніс және жеміс-жидек өсімдіктерінің негізгі зиянкестері. Олардың дернәсілдері
топырақта 2-3 жыл өмір сүріп өсімдіктердің жер астындағы мүшелермен қоректенеді. Күресу
тәсілдері. Күзде терең сүдігер жырту,тыңайтқыш салу, жазда отамалы өсімдіктердің қатар
аралықтарын бірнеше рет өңдеу, арамшөптермен күресу,үстеп қоректендіру арқылы барлық
көп қоректі қатты қанаттылардың санын азайтуға болады. Дернәсілдердің саны 1 м2 5-10
дана болғанда отамалы өсімдіктерді отырғызуға болмайды. Олардың орнына аз
зақымдалатын бұршақ тұұымдастарды, қарақұмықты өсіреді. Қара денелі қоңыздардың саны
1 м2 2-3 дана және одан жоғары болғанда инсектицидттермен улайды.
Қабыршақ қанаттылар отрядына жататын көп қоректі зиянды жәндіктер. Қауіпті
полифагтарға әр түрлі қанаттылар Frenata – отряд тармағының Noctuidae – түнгі көбелектер
немесе үкі көбелектер және Pyralidae – қан көбелектер тұқымдастырынын түрлері жатады.
Түн көбелектер. Көбелектер орташа мөршерлі, жайылған қанаттары – 20-45 мм. Толық
денелі. Көп түрлерінің түстері сұрғылт қоңыр. Алдыңғы қанаттарында өздеріне тән суреттері
бар. Суреттердің пішіндеріне қарап үкі көбелектердің түрлерін анықтауға болады.
Көбелектер негізінен ымырт түсе және түнде ұшады. Құрттары ұзынша жолақтары бар
сұрғылт қоңыр немесе жасыл түсті болады. Үш жұп кеуде аяқтарынан басқа 3-5 жұп құрсақ
аяқтары болады. Тіршілік етулеріне, тамақтану жолдарына байланысты кеміргіш және
жапырақ кеміргіш көбелектер болып бөлінеді. Кеміргіш көбелектер топырақтың жоғарғы
қабатында жасырын өмір сүреді. Олар қоректеніп топыраө денгейінде күздік, жаздық астық
дақылдары, жүгері, қызылша, картоп, мақта, темекі, көкөніс, бақша т.б. дақылдарының
мөлшерін кеміріп зақымдайжы. Түн көбелектердің жұлдыз құртттары соңғы жастарында
топырақ астында қыстайды. Жұлдызқұрттарынын 6 жастық кезені болады. Көктемде олар
қуыршақтанады. Ересек жәндіктері жұмыртқалары сабақтың негізне, төменгі жапырағына,
топырак бетіндегі өсімдік қалдықтарына салады. Жылына 3-4 рет ұрпақ береді.
Жұлдызқұрттар топырақ денгейіндегі сабақтарды, тұқымын, жас өскінін кеміреді, тамыр
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жемістерде, түйнектерде кеміріп, қуыс жасайды. Жерүстілік түнгі көбелектер өсімдіктердің
жапырағымен, сабақтарымен, генеративті мүшелерімен қореқтенеді. Көбінесе жоңышқаны,
ноқатты, темекіні, қызанақты, жүгеріні және басқада дақылдарды зақымдайды. Бұл топқа
мынадай түрлері жатады: мақта (Helicoverpa armigera Hbst.) гамма (Autographa gamma L.),
беде (Discestra trifolii Hufn.), кіші жерүстілік немесе карадрина (Spodoptera exigua Hb.).
Макта көбелегінің куыршағы топыракта кыстайды. Көбелек жумырткасын (1-3тен)
жапырақтарға, шанақтарға және гүлдеріне салады. Жұлдызкұрттың бірінші ұрпағы
арамшөптерде, жоңышқада, ноқатта, темекіде, қызанақта, арамшөптерде қореқтенеді.
Мақтаның шанақтану және гүлдену кезеңінде келесі ұрпақтар жұмыртқа салады. Жылына 34 ұрпақ дамиды. Мақтаның генеративтік мүшелерін, жүгерінің собығы мен дәнін, темекі
тұқымдарын қатты зақымдайды. Қан көбелектер. Шалғын көбелек ауыл шаруашылық
дақылдарының ең қауіпті зиянкестерінің бірі. Жазғы мезгілде оның саны құбылмалы және
қолайлы жағдайлар болғанда өсімталдығы өте жоғары. Жұмыртқаларын өсімдік
жапырағының төменгі беткі қабатына салады. Жұлдыз құрттары 5жас өседі. Олар комағай
болып көп қоректенеді. Қант қызылшасын,күнбағысты, бір және көп жылдык бұршақ(үрме
бұршактан басқа),жүгеріні, тарыны және басқа да өсімдіктерді катты зақымдайды. Олар
өсімдіктердің жерүстілік генеративті және вегетативті мүшелерін кеміріп жейді.Закымданған
өсімдік мүшесін жұлдызқұрттар өрмекпен шырмалайды. Бидай көбінесе шалғын көбелектің
негізгі азықтық өсімдіктері жетіспегеннен соң зақымданады.2-3 ұрпақ беріп дамиды.Ересек
жұлдызқұрттар топырақтың жоғарғы қабатында қыстап шығады. Сабақ немесе жүгері
көбелегі (Ostrinia nubilalis Hb.).Ересек жәндіктерде жыныстық диморфизм анық
байқалады.Жұлдызқұрттың түсі сұрғылт жасыл,денесін бойлаған күңгірт жолақтары бар.
Дене ұзындығы-25мм-ге дейн.Жұлдызқұрт өсімдік сабағында қыстайды. Тіршілік кезеңінде
2 ұрпақ дамиды.Мәдени және жабайы өсімдіктер зақымданады.Көп зиян жүгері мен
күнбағысқа келтіреді. Өсімдік сабағының ішінде жұлдызқұрттар кеміріп,жолдармен қуыс
жасайды. Кемірудің әсерінен тесіктерден сыртқа үгітілген ұлпа шашылады. Кейн сабақ
сынады. Зиянкестің дамуына ылғал өте қолайлы. Куресу шаралары.Едәуір зақым кеміргіш
тән
көбелектердің
картоп
дақылында
саны-5-10,астық
дақылдарында
23,қызылша,жүгері,мақтада 0,5-2 жұлдызқұрт/м2 астам болса байкалады.Жерүстілік түн
кобелектердің зиян тигізетін экономикалық шегі,карадринаның 1-3 жұлдызқұрт болса,
шалғын көбелек 10-20 жұлдызқұрт/м2, сабақ көбелектің 10 өсімдікте 5 жұмыртқа топтары
табылса,Егер зиянкестердің саны ЭЗШ деңгейінен жоғары болса,жұлдызқұрттарды төменгі
жастарында химиялық не болмаса биологиялық препараттармен жою керек. Қабыршақ
қанаттарының көбеюінің алдын алу, жұлдызұұрттарының санын азайту үшін арамшөптермен
жүйелі түрде күресу,топырақты ерте терең сыдыра жырту,отамалы дақылдардың қатар
аралықтарын қопсыту қажет. Маусым кезеңінде өсімдіктерді суарған жағдайларда да
кеміргіш көбелектердің жұлдызқұрттарының саны азаяды. Сабақ көбелектермен күресу үшін
өсімдіктерді төмен шабу қажет (10 см жоғары емес).Жұлдызқұрттар қыстайтын жүгері,
картоп,тарының өсімдік қалдықтарын, арамшөптерді танаптан танаптан шығарып жояды.
Маусымды колонизация әдісімен трихограмма (Тrichogrammatidae-тұқымдасы) көбелек
құрттарының ішкі паразитін есебімен 60-80 мың дара/га 2 мезгіл қолдану тиімді болады.
5. Бұршақ дәнді дақылдарының зиянды жәндіктері Бұршақ бітесі – бітенің денесі біршама
жуандау, денесінің ұзындығы – 4,5-5 мм. Қанатсыз аналықтарының денесінің түсі жасыл,
кейде қоңыр қоңыр қызыл болып келеді. Ұрықтанған жұмыртқа көпжылдық бұршақ
өсімдігінің сабақтарының тамыр бөлігінде және жерге түскен бұршақта қыстайды. Біте осы
жұмыртқадан дернәсілдік сатыдан өткеннен кейін аналық – негізге айналады.
Партеногенетикалық жолмен көбейіп, колониялар түзеді. Мұнан ары қарай аналық –
орналастырушылар пайда болады. Қанатты аналық – орналастырушылар бір жылдық бұршақ
дақылдарына қонып, сол жерде жаңа колониялар құрады. Бір жылда 10-ға жуық ұрпақ беріп
дамиды. Бітелер өсімдіктердің жас ұлпаларында және гүл шоғырына қоныстанады.
Колонияның өсуі жоғарғы бөліктен басталады. Олар көп жылдық бұршақ дақылдарына
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ұшып келеді де, содан соң бұл жерге аталық пен аналық шағылысқаннан кейін қыстайтын
жұмыртқа салады. Бұршақ бітесі бұршаққа, сиыр жоңышқаға, жоңышқаға, жасымыққа зиян
келтіреді. Дернәсіл мен имаго шырынды сорып, жапырақты ширатады, дамуды тоқтатады,
зақымданған мүшенің түрін өзгертіп, егіннің түсімін тқмендетеді. Бітенің жаппай көбеюі ауа
райының қолайлы (жылы –жаңбырлы ) жағдайларында байқалады. Күресу шаралары.
Біржылдық және көпжылдық бұршақ дақылдарын ббұршақ бітеден қорғау үшін кеңістікті
оңашалаудың үлкен маңызы бар. Бұршақ дәнділерді қайталап отырғызуға болмайды. Жерге
түскен дән өскіндерінің пайда болуына жол бермеу керек. Көп жылдық бұршақты төмен
кесінді жасап жинау қажет. Егер энтомологиялық аулағышпен 10 сілтеу жасаған кезде 25-30
дара біте түссе немесе 20%өсімдік залалданған болса, онда инсектицидпен өңдеу
жұмыстарын жүргізеді. Бұршақ қоңызы. Қоңыздарының бүйірінің алдыңғы арқасында және
жамбастың төменгі жағында тісшелер орналасқан. Қанаттың үстінде ақ дақтар, ал
құрсағының астында екі ірі қара дақтары бар. Денесінің ұзындығы – 4,5-5мм ақшыл
түптермен қапталған. Дернәсілі сопақ, ақшыл сары, ұзындығы – 5-6 мм. Қоңыздар тазалау,
сақтау және егінді жинаған жерлерде бұршақтың ішінде қыстайды. Дернәсілдің ересек
жәндәкке айналуы, қыстап шығуы құрғақ тұқымның ішінде өтеді. Жұмыртқаны бұршақтың
жармасына салады. Дернәсілдер бұршақтың ішінде қоректенеді. Күресу шаралары. Егінді
дер кезінде шығынға ұшыратпай жинап алу керек. Аңыздарды сыдыра жырту, топырақты
терең өңдеу қоңыздар мен дернәсілдердің едәуір жойылуына әкеледі. Қойма орындарында
тұқымдарға тұқымдарға газбен өңдеу және салқындату жұмыстарын жүргізу қажет. Егер
шанақтану кезінде энтомологиялық аулағышпен 10 сілтеу жасағанда 15-20 қоңыз табылса,
онда бұршақ қоңыздарын жою үшін инсектицидпен өңдейді.
Сабақ жоспары №8
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №8 Қазақстанның жер қоры және оның экологиялық мәселелері
Сабақтың мақсаты: Қазақстанның жер қоры және оның экологиялық мәселелерімен
танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 Қазақстанның табиғат жағдайлары
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 Каспий теңізі
 Аймақтың экономикасының дамуына ресурстары
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
 Қазақстанның табиғат жағдайлары
 Каспий теңізі
 Аймақтың экономикасының дамуына ресурстары
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №8 Қазақстанның жер қоры және оның экологиялық мәселелері
Қазақстанның табиғат жағдайлары алуан түрлі. Қазақстан территориясы кеңбайтақ жерді алып жатыр, Батыстан Шығысқа қарай – 2,925 км. (Каспий теңізі мен
Орал ойпаттарынан Алтайға дейін). Солтүстіктен Оңтүстікке қарай – 1,600 км. Батыс
Сібір жазығы мен Орал тауларының жоталарынан Тянь-Шань таулары мен Қызылқұм
шөліне дейін. Қазақстанның жалпы ауданы (2,7 млн. шаршы км) Франциядан бес есе артық.
Бірнеше ландшафты белдеулер мен белдеу тармақтары бір-бірін алмастырады: орманды дала
(6%), дала (28%), шөлейт (18%), шөлді (40%). Қазақстанның Оңтүстік және Шығыс
шекараларын биік таулар көмкеріп жатыр. Қазақстан халқы 16 млн.-нан астам адамды
құрайды. Қазақстандағы қалыптасқан экологиялық жағдайды қанағаттанарлық деп айта
алмаймыз. Қазақстандағы қазіргі кездегі экологиялық мәселелерге байланысты бірнеше
экологиялық аймақтарын көрсетуге болады.
А аймағы – Каспий маңы, мұнай өндіру мен өңдеу салаларына маманданған облыстар
кіреді.
А аймағына Қазақстанның негізгі мұнай өндірушілер болып табылатын Атырау және
Маңғыстау облыстары жатады.
Каспий теңізінде бекіре мекен етеді. Ол ең жоғары сапалы уылдырықтың 95%-ын
береді де, оның беретін табысы 10 млн. долларды құрайды. Шектен тыс аулаумен қатар теңіз
суының мұнаймен ластануы оның санын кемітеді. Сондықтан, биокөптүрлікті сақтау
мәселесіне көңіл аударылуы керек.
Қазақстанда мұнай өндіру 100 жылдан бері жүргізіліп келеді. Ескірген
технологияларды қолдану орасан зор экономикалық шағындар мен қоршаған ортаның
бұзылуына әкеліп соқтырады. Топырақтың деградациясы, судың мұнай мен ластану адамның
денсаулығына және экожүйелерге әсер етіп, шөлдену процестерінің жүруіне,
биокөптүрліліктің жойылуына әкеледі. Тыныс алу жолдарының қабыну аурулары мұнай
өндіретін
аудандарға
орташа
саны
облыспен
салыстырғанда
жоғары.
Канцерогенді көмірсутектердің концентрациясының жоғары болуы бұл зонадағы
қатерлі ісіктен болатын өнімнің басқа аймақтармен салыстырғанда 2-4 есе жоғары болуына
әкеледі. Жас балалардың өлімі мың адамға шаққанда 37 адамды құрайды. Бұл көрсеткіш
еліміз бойынша ең жоғарғы көрсеткіш.
Мұнай өндірілген жылдары 5 млн. тоннаға жуық мұнай төгілген. Бұл грунт пен беттік
судың ластануына, өсімдіктердің жойылуы мен адамның ұшқыш органикалық
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қосылыстармен ластануына әкеледі. Жыл сайын шамамен 740 млен. м3 серіктес газдар
жатады. Бұл тек бағалы шикізаттың жойылуына ғана әкеліп соқтырмайды, сонымен қатар
атмосфераның азот және күкірт тотықтарымен, парниктік жанбайтын көмірсутектермен
ластануы мен осы маңдағы температураның жоғарлауына әкеледі. В аймағына еліміздің
шығыс облыстары жатады. Қазақстан Республикасының өнеркәсібі жоғары дамыған аймағы.
Ірі түсті және қара металлургия, энергетикалық комплекс шоғырланған. Бұл аймақтығы
мәселелер – қоршаған ортада өндірістік қалдықтардың жиналуы, урбанизацияланған
территориядағы атмосфералық ауаның ластануы, ормандардың деградациясы, ерекше
қорғауға алынған территориялардың жеткіліксіздігі.
В аймағына солтүстік-шығыс облыстар – Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды,
Ақмола жатады. Халқының жалпы саны 7 млн.-нан астам. Аймақтың экономикасында ауыр
өнеркәсіп, мұнай өңдеу, азық-түлік және жеңіл өнеркәсіп маңызды орын алады.
Территорияның басым бөлігін (4 млн.га) ормандар алып жатыр, бұл бүкіл Қазақстанның
орман ресурстарының айды.
Ертіс-Нұра – Есіл өзендерінің бассейіндерінің су ресурстары – негізгі су көзі.
Республикамыздың астанасы Астана қаласы осы мәселелер аймағында жатыр. Шығыс
Қазақстан облысында Семей ядролық полигоны орналасқан.
Аймақтың экономикасының дамуына ресурстардың күйі әсер етеді. Ертіс және
Нұраның өзен бассейіндері 4,1 млн. халықты сумен қамтамасыз етеді және ішкі өнеркәсіп
қажеттілік үшін 1700 Мвт энергия өндіреді.
Бассейнаралық су беруді жоспарлау, Қара ертістен суды Қытай халық
республикасына беру мәселені шиеленістіруі мүмкін. Тек бір Шығыс Қазақстан облысында
1,5 млрд. тонна улы өнеркәсіп қалдықтары (елде жиналғанның 90%) сақталған.
Ертіс өзеніне жалпы ластану және Шығыс Қазақстан мен Павлодардағы керосиннің
төгілуі қаупі төндіруде.
Экологиялық мәселелердің халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен денсаулығына
әсері орасан зор: жыл сайын улы қалдықтардан келетін шығын 300 млн.
С аймағына – оңтүстік аймақтар жатады. ұрақты сумен қамтамасыз етуді қажет ететін
ауыл шаруашылық бағытымен сипатталады.Оңтүстік аудандардағы негізгі экономикалық
мәселелер — су ресурстарының жетіспеуі, су көздерінің шайынды сулармен ластануы,
жайылымдардың деградациясы, табиғи және мәдени ескерткіштердің бұзылуы. С аймағына
Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстары жатады. Халық саны
шамамен 5 млн., негізгі қызметі – ауыл шаруашылығы. Ол суару үшін Арал және АлакөлБалқаш бассейнінің өзендерінің суын пайдаланады.
Кеңінен белгілі аймақтық экологиялық мәселе Арал теңізі. Арал теңізінің кеуіп қалған
түбінен сарапшылардың мәліметтері бойынша 50-70 мың тоннадан астам тұз көтерілуде.
Ауыз судың сапасының нашарлығы балалар арасындағы инфекциялық аурулардың жоғары
болуына әкеліп соқтыруда.
Су ресурстарын тимсіз пайдалану, Қытайға судың көптен берілуіне байланысты
Балқаш көліне де Арал тағдыры тууы мүмкін. Қазір су ресурстарына деген қажеттілік 50 %
ғана орындалып отыр.
Аймақтың әдеуметтік және экономикалық дамуы экологиялық мәселелермен тығы
байланысты. Халықтың ішкі және сыртқы миграциясы байқалуда. Халықтың ауруға алдығу
деңгейі соңғы жылдарда 2-3 есе артқан. Негізгі себеп – суға байланысты аурулар.
Экстремалды жағдайлар аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына кедергі келтіреді.
Сабақ жоспары №9
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
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Тақырыбы: Дәріс №9 Топырақ және оның құнарлығы
Сабақтың мақсаты: Топырақ және оның құнарлығымен танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)





Өсімдік өніп-өсіп дамуы
Сіңірілген заттардың құрамы
К.К.Гедройц топырақтың сіңіре алу бейімділігінің маңызы туралы
Топырақтағы микроорганизмдердің ең көбі
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру






Өсімдік өніп-өсіп дамуы
Сіңірілген заттардың құрамы
К.К.Гедройц топырақтың сіңіре алу бейімділігінің маңызы туралы
Топырақтағы микроорганизмдердің ең көбі

Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №9 Топырақ және оның құнарлығы
Өсімдік өніп-өсіп дамуы барысында ауаны және жылылықты қажет етеді.
Өсімдіктердің осы мұқтажын өтейтін тек құнарлы топырақ. Сондықтан құнарлылық —
топырақтың ең басты қасиеті. Ол топырақтың бірқатар басқа да қасиеттеріне байланысты
болады. Топырақ бөлшектерінің топырақ ерітіндісіндегі әртүрлі қосылыстарды сіңіретін
қабілеті бар. Топырақтың сіңіру қабілеті негізінен ондағы органикалық және минералдық
заттардың күйіне, шығу тегіне байланысты. Осыған орай оның сіңіру қабілеті саз және
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саздақ топырақта, әсіресе оның қарашірікке бай келетін түрлерінде күшті болады. Құм
топырақтардың сіңіру қабілеті өте нашар.
Сіңірудің физикалық, химиялық, механикалық және биологиялық түрлері бар.
Академик К.К.Гедроицтың ілімі бойынша, топырақтың физикалық-химиялық сіңіру
қабілеттілігінде, ондағы микроорганизмдердің айталықтай маңызы бар. Қоректену кезінде
олар топырақ ерітіндісіндегі бірсыпыра заттарды сіңіріп, өздерінің протоплазмасының құрам
бөлігіне айналдырады. Микроорганизмдер қырылғаннан кейін ол заттар қайтадан топырақ
ерітіндісіне шығады.
Бірақ топырақ барлық заттарды бірдей жақсы сіңіре бермейді. Мысалы, өсімдіктер
үшін аса бағалы азот қышқылы тұздарын /селитраны/ ол өте нашар сіңіреді. Селитраның
топырақтан оңай жуылып-шайылып кететіні де, міне, осыдан болса керек. Әр түрлі
топырақтың сіңіру қабілеті түрліше.
Қарашірікке бай топырақтар түрлі заттарды жақсы сіңіреді және онда қоректік заттар
ұзақ уақыт сақталады. Топырақ ерітіндісінің концентрациясы да бірқалыпты
болады. Қарашірікке бай саздақ топырақтарды өсімдіктерге қажетті қоректік заттармен
/мысалы суперфосфатпен/ тыңайтуға болады, өйткені олар шамадан тыс болғанның өзінде де
сіңе береді де, өсімдіктерге зиянын тигізбейді және жуылып-шайылып кетпейді. Сазды
топыраққа селитралар нашар сіңетін болғандықтан, тыңайтқыштарды көп төгуге болмайды.
Сондықтан агрономиялық практикада оларды екіге бөліп төгеді. Біріншісі — тұқым себер
кезде, екіншісі — өсімдіктердің қаулап өсіп, толықсыған кезінде.
Сіңірілген заттардың құрамына байланысты топырақтың физикалық қасиеті де өзгеріп
отырады. Әсіресе, құрамында кальций бар топырақтардың құрылымы аса тиімді болып
келетініде, міне, осыдан. Ал сіңіру комплексінде натрий элементі басым болса, топырақ
шаңданады, оның құрылымы бұзылады. Сөйтіп, топырақ ерітіндісіне енген заттардың
түрлеріне қарай, оның реакциясы де өзгеріп отырады.
К.К.Гедройц топырақтың сіңіре алу бейімділігінің маңызы тек физика-химиялық
сіңіруде деп ойлады. Ол топырақтың биологиялық факторына мән бермеді. Егіншілікке
қажетті қолайлы процестердің жүруі топырақтағы су мен ауаның арақатынасына
байланысты. Топырақта қоректік заттар жеткілікті болғанымен, ауа немесе су тапшы болса,
өсімдіктер нашар өсетіні, ал кейде тіршілігі жойылатыны мәлім. Су және ауа топырақ
бөлшектерінің арасындағы кеуектерде орналасады екен. Ал топырақтың су және ауа режимі
оның кеуектілік дәрежесіне тікелей байланысты.
Өсімдіктердің тамырлары кеуекті топырақтарда оңай таралып, жақсы дамиды.
Топырақтың су өткізгіштігі оның кеуектілігіне тікелей байланысты. Құрылымы жақсы
топырақтарға су оңай еніп, өсімдіктер тамырларына тез жетеді. Ал кеуек мөлшері үлкен
болса, онда ауа көп жиналады. Сөйтіп құрылымы жақсы топырақтарда кеуектің дәрежесінің
қолайлығына байланысты ондағы су мен ауа өзара белгілі бір дәрежеде болады.
Биологиялық фактор — топырақ құрамы мен құнарлылығын анықтаудағы басты шарттардың
бірі. Әсіресе топырақ құнарлылығы онда кездесетін микроорганизмдерге тікелей тәуелді.
Топырақ — микроорганизмдердің негізгі мекені. Олардың саны мен түрлері топырақтың
типіне және оның жағдайына байланысты өзгеріп отырады. Мұның өзі микроорганизмдердің
тіршілігі мен әрекеттерін қосалқы жолмен басқаруға мүмкіндік береді. Қазір қолданылып
жүрген әдістермен топырақта кездесетін микроорганизмдер санын біршама дәл анықтауға
мүмкіндік бар. Топырақтың микроорганизмдерге байлығы соншалық, тіпті оның бір
грамында ауру қоздырмайтын, яғни сапрофит бактериялар бірнеше жүзден миллиардқа дейін
кездеседі. Ал микробтардың жалпы саны бір грамм топырақта 1,5-2 миллиард шамасында
болады.
Жақсы тыңайтылған, қарашірік мол топырақтың бір грамында жүздеген миллион тірі
микроб клеткалары болатыны анықталды. Егерде топырақтағы тірі және өлі микробтардың
жалпы санын анықтаса, ол орасан зор цифр болар еді. Мәселен, қара топырақты жердің бір
грамында бес миллиард, құмдақ топырақта — үш миллиардтай, ал орманды жердің күлгін
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топырағында екі миллиардтай микроб клеткасы кездеседі. Әрине, бұл көрсетілген мөлшер
жергілікті жердің ерекшелігіне, ондағы қоректік заттар қорының мөлшеріне, жыл
маусымына, температураға, топырақтың қышқылдық және сілтілік реакциясына байланысты
құбылып отырады.
Ақыр аяғында топырақтың 30 сантиметрлік қабатының бір гектарында шамамен 450
килограмдай микробтар болатыны анықталып отыр. Микроорганизмдермен бірге, топырақта
жат көзге көрінбейтін жәндіктер және өсімдіктер толып жатыр. Олардың бір грамм
топырақтағы саны мен мөлшері арасында белгілі бір байланыс болатыны анықталды.
Мәселен организм неғұрлым ұсақ болса, оның саны соғұрлым көп болады.
Топырақтағы микроорганизмдердің ең көбі — бактериялар. Ал онда актиномицеттер
де аз емес. Бұларға қарағанда микроскоптық саңырауқұлақтар мен балдырлардың саны
анағұрлым аз. Ал ашытқыш саңырауқұлақтар /дрожжылар/ көпшілік топырақтарда өте аз
болады, ал кейбір топырақтарда олар мүлде кездеспейді. Сөйтіп, топырақтың құнарлық
дәрежесіне және ондағы қоректік заттардың мөлшеріне қарай микроорганизмдер саны да
құбылып отырады екен. Топырақ неғұрлым құнарлы болып қарашірікке бай келсе, су және
ауа режимдері жақсы болса, ондағы микроорганизмдер саны да едәуір көп болады. Баубақша егілген жерлердің топырақтары дала топырағына қарағанда кедей екендігі анықталды.
Ал тың жерлердің топырағында микробтар аз кездесетіндігі байқалды. Актиномицеттер саны
бактерияларға қарағанда едәуір аз болғанымен, ауа райының жағдайына қарай қаулап өніпөсіп көбейетінін ескеру керек
Сабақ жоспары №10
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №10 Қара және қызыл топырақ.
Сабақтың мақсаты: Қара және қызыл топырақ жолдарын танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру





Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
Қара топырақ қабаты қалың туралы
Қара топырақтар құрлық түрі
Қара топырақ негізгі үш түрі
Құрғақ даланың зоналық топырағы
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Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
Қара топырақ қабаты қалың туралы
Қара топырақтар құрлық түрі
Қара топырақ негізгі үш түрі
Құрғақ даланың зоналық топырағы





 Қызыл топырақ

Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №10 Қара және қызыл топырақ.
Қара топырақ қабаты қалың (20 – 40 см), оның құрамындағы қара шірінді 4 – 12%,
кейде одан да көп болады. Құрамындағы қара шіріндінің мөлшеріне қарай қара топырақтар
үшке бөлінеді:
 қара шіріндісі аз қара топырақ - 5%-дан кем;
 қара шіріндісі орташа қара топырақ - 5-9%;
 қара шіріндісі мол - 9%-дан көп.
Қабаттары
Қара топырақ қара шірінді қабатының (А+В¹) қалыңдығына қарай үшке бөлінеді:
 жұқа қабатты - 60 см-ден көп;
 орташа қабатты - 60-80 см;
 мол қабатты - 80-120 см.
Қара топырақтың түзілуі мен таралуы
Орманды-дала және дала белдемдерінде көп жылдық шөпті өсімдіктер астында,
негізінен, лессті борпылдақ жыныстарда түзілетін аса құнарлы топырақ. Бұл белдемдердің
табиғи ерекшелігі- климатының қоңыржайлылығы. Ауадан түсетін ылғал мөлшері мен жер
бетінен буланатын ылғал мөлшері бір-бірімен
тең. Мұндай жағдайда топырақтағы
өсімдіктерге қажетті қоректік заттар солтүстіктегі белдемдердегідей ауадан түскен артық
ылғалмен жуылып-шайылып кетпейді. Ал оңтүстіктегі құрғақ шөлді-шөлейтті белдемдерге
тән сораң, сор топырақтар бұл жерлерде кездеспейді.
Қара
топырақтар құрлықтың 6%-ға
жуық
жерін
алып
жатыр. Қазақстанның солтүстігінде 6 млн. га жерді, яғни республика жерінің 9,3%-ын қара
топырақты белдем алып жатыр. Қара топырақтардың біршама бөлігі Қазақстанның оңтүстікшығысында, Алтай, Тянь-Шань тауларының орманды дала және дала белдеулерінде орын
алған. Бұл жерлерде картоп, бау отырғызылады, тәлімі егін егуге пайдаланылады.
Қара топырақты жерлерді жақсарту үшін оның жыртылған қабатын тереңдетіп, көң,
т.б. тыңайтқыштар шашады.
Қара топырақты зона орманды-даланың оңтүстігін қамтып, батыстағы Молдавиядан,
Украина, Ресей мен Қазақстан арқылы Сібірге шейін созылып жатыр. Дегенмен Сібір жақта
қара топырақты зона тұтасып біркелкі жатпай таулы алқаптар арасындағы жазықтарда
ойдым-ойдым аралдар іспеттес орналасады.
Қара топырақты аймақ жазық келеді, оның ауа райы да жайлы. Бұл жерлердің жазы
жылы, қысы суық. Түсетін ылғалдың мөлшері жылына 350-600 мм, жылдың барлық
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мерзімдерінде біркелкі түседі. Жалпы топырақтардын ылғалдану коэффициенті - 0,6-1,0,
яғни ылғалдану мен жерден булану шамамен тепе-тең.
Топырақ түзуші жыныстар негізінен лесс тектес майда ұнтақталған жыныстар.
Қара топырақты аймақтың көлемі орманды далалы зонаның ішіндегі қара
топырақтарды қосқанда 191 млн гектар немесе ТМД территориясының 9% жуық.
Бұл зонада негізінен даланың дәнді шөбі, бұршақ тұқымдастар, жусан тағы да басқа
шөпті өсімдіктер тұтасып қалың болып өседі. Бұл шөптердің тамырлары жер бетіндегі
вегетативтік органдарынан көп артық. Аймақты жел жақсы қағады, күннің көзі де жақсы
жылытады. Жазда жаңбыр азырақ түсіп, өсімдік қалдықтары мен жапырақтар баяу ыдырап,
шіриді. Сондықтан топырақтың бағалы бөлігі - қара шіріндісі мол жиналады. Топырақ
түсімін қара болатыны да осыдан. Қара шірінді топырақ бөлшектерін біріктіріп, жақсы
құрылым құрайды. Топырақ реакциясы бейтарап, топырақтың сініру-алмастыру кешені
сіңірілген кальций катионына бай, жақсы қаныққан.
Қара топырақ негізгі үш қабаттан тұрады: А - қара шіріндісі мол қабат; В - өтпелі
қабат; С - топырақтүзуші аналық жыныс.
А - қара шірінді қабаттың қалыңдығы 20-60 см жетеді, түсі қара немесс қара қоңыр,
оңтүстік шеттерінде қоңыр түсті.
В - өтпелі қабаттың қалыңдығы 40-80 см-дей, түсі сұр-қоңыр, жоғары қара шірінді
қабаттан тілдей болып созылып қара шірінділер мұнда да жылжиды.
С – топырақ түзуші аналық жыныс, әдетте лесс типтес, карбонатты, майда ұнтақталған, негізінен шанды жыныстардан тұрады.
Қара топырақтар қара шіріндіге бай. Оның мөлшері 4%-дан 10-12%-ға жетеді. Қара
шіріндінің мөлшеріне қарай қара топырақтар үш зонашаға бөлінеді:
а)
қара шіріндісі мол немесс терістік қара топырақ;
б)
қара шіріндісі орташа немесе кәдімгі ара топырақ;
в)
қара шіріндісі аз немесе оңтүстік қара топырағы.
Қара топырақта өсімдіктерге қажетті қоректік заттар мол. Жауын-шашын көп
жаумағандыктан және ауа-райының жылылығынан қоректік заттар жуылып-шайылмай
топырақ қабаттарына, өсімдік тамырларына жақын жерлерге шоғырланады.
Қара топырақ химмялық құрамы жағынан да бай. Сондықтан құнарлылығымен көзге
түседі. Бұл зонаның 70-75%-ға жуығы жыртылған жерлер. Мұнда ауыл шаруашылығының
барлық дерлік дақылдары: бидай, картоп, жүгері. көкөністср, қант қызылшасы т.б. жақсы
өседі.
Бұл топырақтар табиғи жағдайдын өзінде де жақсы өнім береді. Ал қосымша
тыңайтқыштар енгізіп, қар тоқтатып, тағы басқа ылғалдандыру, мелиорация шараларын
қолданғанда өнім мөлшерін одан да мол арттыруға болады.
Құрғақ дала мен жартылай шөл даланың топырақтары. Қара топырақты шалғындыдала зонасының оңтүстігіне қарай ауа райы құрғақтай бастайды. Бұл алқаптардың ауа райы
жылы. Ауадан түсетін ылғалдан булану мөлшері де мол. Ылғал мөлшері жылына 200-300
мм-дей. Осыған орай, өсетін өсімдіктер де өзгереді. Қалың өсетін бозды-бетегелі даланың
орнын сирегірек өсетін бетегелі-жусанды құрғақ дала басады. Осының әсерінен
өсімдіктердің топыраққа түсетін қалдықтары да азайып, қара шірінді мөлшері кемиді, қара
топырақтың түсі қара қонырға өзгереді.
Құрғақ даланың зоналық топырағы - қара-қоңыр. Жалпы көлемі 107 млн гектар, яғни
ТМД елдерінің 4,8% алып жатыр. Негізгі көлемі Қазақстан территориясында.
Қара шірінді мөлшері бұл топырақтарда 2% - 4% арасында. Қара қоңыр топырақтың
морфологиялық құрылысы төмендегідей:
А - 0-20 см, қара қоңыр түсті, нығыздалған, 35-45 см-ден әк кездеседі.
ВС - 50 см-ден төмен ашық ақшыл, көптегсн әк қосылыстары бар.
С- 100-120 см-ден гипетелген аналық тау жынысы қабаттары кездеседі.
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Бұл зонаның өзі де терістіктен оңтүстікке қарай жылжыған сайын бірнеше зонашаға
бөлінеді. Зонаның ең солтүстік бөлігінде күңгірт қара-қоңыр топырақ, орталығында жай
қара-қоңыр топырақ, ал оңтүстігінде ашық қара-қоныр топырақтар кездеседі. Ең
терістігіндегі зонаша құрғақтау дала саналса, ортасындағы зонаша - нағыз құрғақ дала, ал
зонаның оңтүстік шеткі бөлігі жартылай шөл (шөл дала) зонашасының үлесіне тиеді. Бұл
топырақтарды пайдалануды Қазақстан мысалында қарастырамыз.
Бұл зонаның көлемі үлкен емес, бұрынғы КСРО территориясының 3-4% дейін алып
жатыр, оның басым көпшілігі Қазақстан жерінде. Зона топырақтарының біршама бөлігі
Каспийдің терістік батыс аймақтарында, терістік Кавказ, Астрахань, Волгоград. Сарытау
облыстарының территориясында орын алған. Зонаның аз ғана бөлігі Азов теңізі мен Қара
Теңіз аралығын қамтиды. Ал кең байтақ Сібір аймағында бұл топырақтар үлесіне тау
аралыктарындағы кіші-гірім жазық аралдар кіреді.
Ауа райының құрғақтығынан зонаның басым бөлігін жайылым алып жатыр. Зонада
сортаң және сорланған топырақтар мол. Дегенмен күңгірт қара қоңыр, жай қара қоңыр
топырақтар зонашаларының кейбір аймақтарында жыртылған жер көлемі бұл зонашалардың
20-30%-ға жуық. Ал ашық қара-қоңыр топырақты зонашада егістен өнімді суармайынша алу
мүмкін емес, ал суару үшін су көздері жоқ.
Қызыл топырақ— топырақ түрі; ылғалды субтропиктік климат жағдайында жалпақ
жапырақты орман жамылғысы астында, кейде тропиктік саванналарда түзіледі. Қызыл
топырақтарға тән ерекшеліктер — құрамында темір және алюминий оксидтері жоғары, ал
кремний диоксиді (кремнезем) мен негіздер төмен дәрежеде кездеседі, қарашірінді мөлшері
аз (6 — 9%-дай). Темір оксидінің көп болуы Қызыл топырақтарға ашық қызыл және қызғылт
сары түс береді. Кәдімгі Қызыл топырақтар 8 — 10Ә-тан 20 — 25Ә-қа дейінгі еңіс
беткейлерде қалыптасады, тік беткейлерде Қызыл топырақтар аз. Қызыл топырақтардың
реакциясы қышқылды және әлсіз қышқылды (сутектік көрсеткіші рН-тың мәні 5,0 — 5,7)
болады. Механикалық құрамы ауыр балшықты немесе саз балшықты келеді. ТМД елдерінің
ішінде тек Қара теңіздің шығыс жағалауында, Каспий теңізінің оңтүстік-батыс
жағалауында, Африка, Қытай, Жапония, Вьетнам, АҚШ, Бразилия, Австралия, т.б. елдерде
кездеседі. Қызыл топырақтарда екпе шай, темекі, цитрус дақылдары, жүзімдіктер мол өнім
береді.
Сабақ жоспары №11
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №11 Танаптық дақылдар
Сабақтың мақсаты: Танаптық дақылдар жолдарын танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
Ф ЕАК 03.04.-06.02 Пәннің оқу әдістемелік кешені. Бірінші басылым

- Білім алушылармен сәлемдесу;

- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)





Егістік дақылдар экологиялық жүйе
Агроэкожүйе (компоненттер)
Көкөніс дақылдары
Көкөніс шаруашылығы
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру

 Егістік дақылдар экологиялық жүйе
 Агроэкожүйе (компоненттер)
 Көкөніс дақылдары
 Көкөніс шаруашылығы
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №11 Танаптық дақылдар
Егістік дақылдар экологиялық жүйе ретінде
Адамның пайдалануына өсімдік заттарын беретін егістік дақылдары бизнесті жүргізу
тәсілі де оның бөлігі болып табылатын ортаның әсерінен.
Практикалық тұрғыдан алғанда әрбір егістік дақыл ретінде қарастырылуы керек
агроэкожүйенің құрамдас бөлігі. Агроэкожүйелердің даму тарихы болуы мүмкін келесі
кезеңдерге бөлінеді:
 адамдардың алғашқы қауымдарының қалыптасуы;
 жайылымдағы малды экстенсивті өсіру жайылымдарда;
 өсімдіктерді алдын ала күйдіріп, діңгектерін жұлып алып көшпелі егіншілік;
 тыңайтқыштарды қолданбай немесе олардың ең аз мөлшерін енгізе отырып, кең өрісті
өңдеу;
 өсімдік және мал шаруашылығы бірдей дамыған және салыстырмалы түрде
салыстырмалы түрде тұрақты өндірістік бөлімшелердегі аралас шаруашылық заттар
мен энергияның теңгерімді айналымы;
Сыртқы энергиямен жабдықтауды қажет ететін ашық жүйелердегі қарқынды ауыл
шаруашылығы өндірісі.
Ауылшаруашылық және табиғи экожүйелердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары
Агроэкожүйе (компоненттер)
1. Сыртқы орта және оның әсері;
Ф ЕАК 03.04.-06.02 Пәннің оқу әдістемелік кешені. Бірінші басылым

2. Өндірушілер (егістік дақылдар, арамшөптер);
3. Тікелей тұтынушылар (адамдар, жануарлар, зиянкестер және т.б.);
4. Редукторлар (топырақ микрофлорасы, микро және мезофауна, өлі органикалық заттармен
қоректену);
Табиғи экожүйелерде ерте кезеңдерден біртіндеп көшу жүреді даму, онда ұзақ уақыт бойы
өнімдердің қалыптасуы одан басым болады жойылу.
Үй шаруашылығы аз егістік қосылыстар, өнім жинақталатын осындай жүйені құруы
керек оның жойылуынан басым болады және биомассаның жалпы көлемінен мүмкіндігінше
осы дақылдар өсірілетін өнімдер түзіледі.
Көкөніс дақылдары – көкөніс (шырынды өнімдер, жапырақты өсімдіктер, тамыржемісті өсімдіктер, баданалар) алу үшін өсірілетін өсімдіктер. Олардың 80 тұқымдасының
600-ден астам түрі бар. Жемісұрықтылар (қызанақ, қияр, бұрыш), жапырақтылар (капуста,
салат), бадана (пияз және сарымсақ), тамыр-жемісті өсімдіктер (сәбіз, қызылша, ақжелкен)
Қазақстанның суармалы егіншілікпен айналысатын аудандарында өсіріледі.
Көкөніс шаруашылығы – көкөніс алу мақсатында оларды өсірумен айналысатын
өсімдік шаруашылығының бір саласы. Көкөніс шаруашылығының басқа өсімдік
шаруашылығынан ерекшелігі – мұнда көкөніс дақылдары ашық және қорғалған жерлерде
өсіріледі. Көкөніс шаруашылығы өсіру тәсілдері бойынша: танаптық көкөніс шаруашылығы,
ашық танаптағы көкөніс шаруашылығы және қорғалған жердегі көкөніс шаруашылығы
болып бөлінеді. Қорғалған жердегі көкөніс шаруашылығының ең жетілген түрінде (мысалы,
осы заманғы жылы жайларда) өсімдіктің өсіп-дамуына қажетті барлық жағдайлар жасалады
және жылдың кез келген мезгілінде (қыста, ерте көктемде және қара күзде) көкөніс алуға
мүмкіндік береді.
Ашық танаптағы көкөніс шаруашылығы – көкөністі танаптық жағдайларда өсіреді.
Көкөніс шаруашылығында өсімдікті ерте көктету, өсіріп жетілдіру (мысалы, түсті
капусталар), көшеттерді тығыз (мысалы, кеш пісетін капусталар аралықтарына ерте пісетін
капусталар отырғызылады) және қайта егу (мысалы, ерте алынатын шалғам орнына аскөк
отырғызылады) мен отырғызу әдісі кеңінен қолданылады. Деректерге сүйенсек, біздің
заманымыздан
бұрынғы
3
мыңыншы
жылдары-ақ
көкөніс
өсірумен
Ежелгі Қытайда, Мысырда, Ежелгі Грекияда және Ежелгі Римде айналысқан.
Көкөніс шаруашылығы - көкөніс дақылдарының биологиясын, көкөніс өнімділігін
жоғарылату мен сапасын жақсартудың озық технологиясын, еңбек шығыны мен өзіндік
құнын төмендетуге бағытталған прогрессивті тәсілдерді зерттейтін ғылым. Көкөніс өсіруші
ғалымдар көкөніс дақылдарының жаңа, жетілген сорттарын шығарумен де шұғылданады.
Сабақ жоспары №12
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Дәріс №12 Тыңайтқыштарды қолдану
Сабақтың мақсаты: Арам шөптермен күрес жолдарын танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Аралас сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Ф ЕАК 03.04.-06.02 Пәннің оқу әдістемелік кешені. Бірінші басылым

Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)




Тыңайтқыштарды жіктеу
Құрамында қоректік элемент
Фосфор
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру





Тыңайтқыштарды жіктеу
Құрамында қоректік элемент
Фосфор

Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Дәріс №12 Тыңайтқыштарды қолдану
Тыңайтқыштар — құрамында қоректік элементтер болатын заттар. Өсімдіктердің
толық, өсіп-жетілуіне қажет элементті қоректік элемент дейді. Өсімдіктердің өсіп, өнім беруі
үшін қажет қоректік элементтердің маңызы ерекше. Фотосинтез кезінде өсімдіктердің
жапырағы арқылы және топырақтан алатын химиялық элементтерінің саны 50 шақты.

Ф ЕАК 03.04.-06.02 Пәннің оқу әдістемелік кешені. Бірінші басылым

Тыңайтқыштарды жіктеу
Шығу тегіне қарай органикалық және бейорганикалық тыңайтқыштар деп, ал
агрегаттық күйіне қарай тыңайтқыштар қатты (селитра, фосфор тұздары) және сұйық
(аммиак суы) болып бөлінеді.
Тыңайтқыштар — өсімдіктердің топырақтан қоректенуін жақсарту үшін
қолданылатын органикалық және минералдық заттар. Тыңайтқыштарды дұрыс
пайдаланғанда ауыл шаруашылық дақылдарының түсімі артады, өнім сапасы жақсарады.
Елімізде өсірілетін алуан түрлі ауыл шаруашылығы дақылдарынан мол, тұрақты, әрі
сапалы өнім алуда басқа да агротехникалық шаралармен қатар, тыңайтуды дұрыс
ұйымдастырудың маңызы орасан зор.
Ауыл шаруашылығы практикасында егіншілікті химияландыру, оны жедел
дамытудың куатты факторы екенін сенімді дәлелдеп берді. Мысалы, азотты тыңайтқыш
астық дәніндегі белок мөлшерін арттырады, фосфорлы тыңайтқыш зығыр талшығының
сапасын жақсартады, зығыр, күнбағыс тағы басқа дақылдар тұқымындағы май мөлшерін
көбейтеді. Калий тыңайтқышы кант қызылшасы тамырының қант, картоптың крахмал
мөлшерін арттырады.
Топырақтағы өсімдікке қоректік элементтердің көпшілігі өсімдік сіңіре алмайтын
қосылыс түрінде, мәселен, 1 гектар күлгін және қара топырақта 3...100 тонна азот қоры бар,
осының 1 проценттейі ғана өсімдікке сіңімді түрде болады. Еліміздің әр түрлі топырақтары
өзінің физикалық, химиялық қасиеттері, құнарлығы және жалпы энергиясы жағынан үш
класқа бөлінеді: бірінші, екінші класқа қара топырақтар, үшінші класқа сұр топырақтар
жатады.
Түрлі аймақтардағы климаттың, топырақ түзілген аналық тау жынысының,
өсімдіктердің ерекшеліктеріне байланысты әрбір топырақтарда қарашірік мөлшері де
түрліше болады. Бір гектар қара топырақтың 0—20 см қабатында қарашірік қоры 90...140
тонна, 0—100-см қабатында 250...550 тонна болса, сұр топырақтардың жоғарыда аталған
қабаттарында қарашірік қоры 30...80 тоннадай болады.
Сұр топырақ құрамындағы қарашіріктің қоры жағынан қара топырақтарға қарағанда
кедей болуына қарамастан, құрамындағы микроорганизмдердің саны жағынан қара
топырақтағы микроорганизмдерден анағұрлым артық болады. Мәселен, 1 грамм сұр
топырақтарда — 218,5 млн микроорганизм болса, қара топырақ¬тарда тек қана 57,4 млн
микроорганизмдер бар. Мұның өзі сұр топырақтардағы әртүрлі биологиялық, физикалық
және химиялық жұмыстарының белсенділігінің артуына және дақылдардың өнімін
молайтуға жағдай жасайды. Жүргізілген зерттеулердін нәтижесінде топырақтағы негізгі
минералдық қоректік заттар — азот, фосфор, калий т. б. тыңайтқыштардың өсімдікке әсер
етуі арасында белгілі бір байланыс бар екені анықталады. Егер топырақта өсімдікке сіңімді
фосфор көп болса, фосфор тыңайтқыштарын енгізуден егіннің түсімі онша артпайды.
Мәселен, күздік қара бидай мен күздік бидай көктемде қыстан әлсіреп шығады. Осы кезде
өсімдікке қоректік элементтер өте қажет, бірақ топырақта өсімдікке сіңімді азот жетіспейді,
өйткені күзде жаңбыр суы нитраттарды топырақтың терең қабатына жуып әкетеді, ал
нитрлеуші бактериялар әрекеті ерте көктемдегі салқын әсерінен баяулайды. Жаздық дәнді
дақылдарды себу кезінде және олардың өсуінің алғашқы кезеңінде де топырақта өсімдікке
сіңімді азот мөлшері жеткіліксіз болады, сондықтан осы кезде тынайтқыш, әсіресе, азот
тыңайтқыштарын енгізгенде (күздік дақылдарды көктемде үстеп қоректендіру, жаздық
дақылдар тұқымын тыңайтқыш қосып себу) өсімдік тез және жақсы өседі. Егер топырақта
қажетті элементтердің біреуі жетіспесе, өсімдікке екінші элементті тиімді пайдалануға
мүмкіндік болмайды, соның салдарынан өсімдік нашар жетіледі және егін түсімі кемиді.
Дақылдардың қоректік заттарды пайдалануы екі топқа бөлінеді. Олар: 1) минералдық
тыңайтқыштарды аз мөлшерде кажет ететін масақты дәнді дақылдар — жаздық және күздік
бидай, арпа, сұлы т. б. 2) минералдық тыңайтқыштарды көп кажет ететін техникалық
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дакылдар — мақта, қант қызылшасы, картоп, көкөніс және жоғары өнімді дәнді дақылдар —
күріш, жүгері. Құрамына қарай тыңайтқыштар органикалық, минералдық, органикалықминералдық және бактериялық тыңайтқыштар болып жіктеледі.
Азот тыңайтқышы.
Құрамында қоректік элемент — азот бар тыңайтқышты азот тыңайтқышы дейді. Азот
— тіршілік үшін маңызы өте зор элемент, ол жетіспеген жағдайда өсімдіктің жапырағы
бозғылт жасыл болып (мысалы, орамжапырак пен жүгерінің), бойы еспей, жапырағы жұқа
және шырыны аз, гүлі майда болады. Өсімдікке азот тыңайтқышын берсе, есімдіктің өсуі мен
дамуы жақсарып, өнім беруі жоғарылайды. Топырақ арқылы азотты әсімдік аммоний ионы
NH4+ және нитрат ионы N0^ түрінде сіңіреді. Азот тыңайтқыштары минералды және
органикалық болып белінеді (4-сызбанұсқа). Азотты тыңайтқыштарға: калий, натрий және
аммоний (NaN03, KN03,NH4N03) нитраттары (селитра) жатады. Олар — ақ түсті, суда
жақсы еритін кристалл заттар, онда коректік элементазот 15—16% болады. Аммоний
сульфатында (NH4)2S04 21%-ке дейін коректік элемент — азот болады. Көп қолданылатын
тыңайтқыштың бірі— карбамид (мочевина) CO(NH2)2 құрамында 46%-ке дейін азот бар.
Сұйық тыңайтқыш аммиак суы NHg, онда қоректік элемент азот 80% шамасында болады.
Фосфор тыңайтқыштары.
Фосфор — барлық тірі организмнің құрамына кіретін маңызды элемент. Фосфор
ферменттердің, дәрумендердің кұрамында болады.
Фосфорсыз хлорофилл түзілмейді, онда өсімдік жапырағы көмірқышқыл газын сіңіре
алмайды. Өсімдікте фосфор жетіспесе, жапырақта қара қошқыл жасыл, қара дақ пайда
болып, өсімдіктің гүлденуі мен пісуі баяулайды. Фосфор тыңайтқышын топыраққа енгізу
арқылы алынатын жемістің сапасы жақсарып, өнімі артады. Фосфор тыңайтқыштары
суда еритін, ерімейтін болып бөлінеді
Қазақстан жеріндегі бай фосфор қорын өңдеу жолын іздеу фосфорлы қосылыстар
химиясын дамытуға негіз болды. Академик Ә.Б. Бектұров Қаратау фосфоритінен әртүрлі
фосфор тыңайтқыштарын алудың ғылыми негізін қалады. Фосфор қосылыстары мен фосфор
тыңайтқыштарын зерттеуде Ә.Б. Бектұров және оның шәкірттері көп еңбек сіңірді. Қаратау
бассейнінің фосфорит кенінен Тараздың және Шымкенттің өндірістік бірлестіктері және
басқа химия кәсіпорындары фосфор тыңайтқыштарын өндіреді.
Калий тыңайтқыштары.
Кез келген есімдікке калий өте қажет. Калий жетіспесе, фотосинтез қарқыны
төмендейді. Калий жеткілікті болса, өсімдікте крахмал, қантты зат, май түзілуі жоғарылайды
және картоп, күнбағыс, жоңышқа, қызылша сияқты есімдіктердің өнімділігі едәуір артады.
Топырақта болатын калий, көбінесе органикалық тыңайтқыштар — қи, өсімдік күлі арқылы
топыраққа түседі. Калий тыңайтқышының негізгі шикізаты шөптесін және ағаш типтес
өсімдіктердің күліндегі карбонат К2С03 түрінде болады. Калий тыңайтқышының көндеріне
силъвинит және карналит жатады. Силъвинит дегеніміз — калий хлориді мен натрий
хлоридінің біріккен тұзы NaCl-KCl, сол сиякты карналит те қос тұз KCl-MgCl,. Калий
тыңайтқышына калий хлориді KC1 және калий нитраты KN03 жатады. Олар ақ түсті
кристалл заттар. Енді калий тыңайтқышының жіктелуіне көңіл аударайық
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Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар
«Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
(пәннің коды және толық атауы)

__________07310300-«Жерге орналастыру»__________
(мамандықтың шифры және толық атауы)
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Сабақ жоспары №1
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: №1 Жер шаруашылығының негідері
Сабақтың мақсаты: Жер шаруашылығының негідерімен танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)




Жер құқығының түсінігі, пәні, әдіс
Жер қатынастарының мақсаты
ҚР Жер кодексыны ң
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру





Жер құқығының түсінігі, пәні, әдіс
Жер қатынастарының мақсаты
ҚР Жер кодексыны ң

Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Жер құқығының түсінігі, пәні, әдісі,
- Ауыл шаруашылық мақсатындағы жүйесі жерлердің құқықтық тәртібі- Жер
құқығының қағидалары
- Елді менеке жерлерінің құқықтық
- Жер құқығының тарихы тәртібі- Жер құқығының қайнар көздері
- Өнеркәсіптік, көлік, байланыс,
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- Жер құқық қатынастары қорғаныс және ауыл шаруашылығынан өзге мақсатқаЖерге меншік құқығы арналған жерлердің құқықтық
- Жер пайдалану құқығы тәртібі- Жер телімдерінің құқықтық тәртібі
- Ерекше қорғалатын аумақтар
- Жерге меншік құқығы мен жер жерлерінің құқықтық тәртібі пайдалану құқықғын
қорғау
- Су қоры жерлерінің құқықтық
- Жер төлемдері тәртібі
- Сервитуттар
- Орман қоры жерлерінің құқықтық тәртібі
- Жер қорын мемлекеттік басқару
- Босалқы және пайдалануға
- Жерді қорғау, жерге орналастыру, жер жарамсыз жерлердің құқықтық мониторингі,
жер кадастры тәртібі
- Жер заңдарын бұзған үшін заңды жауаптылық
- Жер даулары
Жер қатынастарының мақсаты Жер қатынастарын реттеу жерді ұтымды пайдалану
мен қорғауды, топырақ құнарлығын ұдайы қалпына келтіріп отыруды, табиғи ортаны сақтау
мен жақсарту мақсатында жүзеге асырылады
Жер теліміне меншік құқығы мен жер пайдалану құқығытуындауының, өзгертілуі мен
тоқтатылуының негіздерін, шарттарымен шектерін; жер телімдерінің меншік иелері мен
жерпайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін жүзеге асырутәртібін белгілеу; жерді
ұтымды пайдалану мен қорғауды, топыра ққұнарлығын ұдайы қалпына келтіріп отыруды,
таби ғи ортанысақтау мен жақсартуды қамтамасыз ету мақсатында жерқатынастарын реттеу;
шаруашылық жүргізудің барлық нысандарынтең құқықпен дамыту үшін жағдайлар жасау;
жеке және заңдытұлғалар мен мемлекеттің жерге құқықтарын қорғау; жылжымайтынмүлік
нарығын жасау мен дамыту; жер қатынастары саласындазаңдылықты нығайту болып
табылады (ҚР Жер кодексының 5
1) ҚР аумағының тұтастығы, қол сұғылмаушылығы жәнебөлінбейтіндігі;
2) Жерді табиғи ресурс, ҚР-сы халқының өмірі мен қызметінің негізіретінде сақтау;
3) Жерді қорғау және ұтымды пайдалану;
4) Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
5) Жерді нысаналы пайдалану;
6) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің басымдығы;
7) Жердің жай-күйі және оған қолжетімдік туралы ақпаратпенқамтамасыз ету;
8) Жерді падалану мен қорғау жөніндегі іс-шараларды мемлекеттік қолдау;
9) Жерге залал келуін болдырмау немесе оның зардаптарын жою;
10) Жерді ақылы пайдалану
1. Жер қатынастарын реттейтін немесе жеке жер-құқық нормаларынан тұратын
халықаралық-құқытық шарттар
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы
3. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдары
4. Қазақстан Республикасының Заңдары (соның ішінде ҚР Жер кодексы)
5. Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтары6. Атқарушы билік
органдарының заңға тәуелді нормативтік-құқықтық актілері:
а) ҚР Үкіметінің нормативтік актілері
б) салалық және салаарлық басқару органдардың нормативтік актілері
7. Жергілікті өкілдік және атқару органдардың нормативтік актілері
8. Конституциялық Кеңеспен ҚР Жоғарғы Сотының норматитвтік- құқықтық актілері:
9. Жер-құқықтық дәстүрлер
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10. Жерді қорғау стандарттары мен нормативтары Жерді қорғау мен жерге меншік иелері
мен жер пайдаланушылар құқықтарын қорғаудағы субъектілер:
 Мемлекеттік бақылау органдары
 Лауазымды тұлғалар
 Құқық қорғау органдары
Жер қоры санаттары бойынша жер қатынастарының субъектілері:
а) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер субъектілері
ә) Елді мекен жері субъектілері
б) Өнеркәсіп, байланыс, қорғаныс жері және ауыл шаруашылығынан өзге мақсатқа
арналған жерлер субъектілері
в) Ерекше қорғалатын табиғи аумақ жерлерінің субъектілеріг) Орман қоры жерлеріндегі
жер пайдалану субъектілері
д) Су қоры жерлеріндегі меншік құқығының субъектілеріе) Босалқы жерлердің
субъектілері
Сабақ жоспары №2
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: №2 Өсімдік және оның өмір сүру жағдайы
Сабақтың мақсаты: Өсімдік және оның өмір сүру жағдайымен танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру





Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
Өсімдіктер
Өсімдіктердің 3 патшасы
Өсімдіктерді топтарға біріктіргенде олардың біріне-бірінің ұқсастықтары
Қоршаған ортамен байланысы






Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
Өсімдіктер
Өсімдіктердің 3 патшасы
Өсімдіктерді топтарға біріктіргенде олардың біріне-бірінің ұқсастықтары
Қоршаған ортамен байланысы
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Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж.
Өсімдік және оның өмір сүру жағдайы
Өсімдіктер (лат. Plantae)[1] — тірі организмдер дүниесіндегі негізгі екі топтың бірі
(біріншісі - хайуандар). Құрлықтың барлық жерінде өседі, суда кездесетін түрлері де бар.
Өсімдіктер[өңдеу | қайнарын өңдеу]
Өсімдіктердің 375 000-ға жуық түрі бар. Өсімдіктер тұқымтобының ең үлкені гүлдейтін немесе жабық тұқымды өсімдіктер. Олардың 250 000-нан астам түрі бар.
Өсімдіктер күн сәулесінің көмегімен (фотосинтез) өз қорегін табады. Саңырауқұлақтар
бұрын өсімдіктер қатарына жатқызылатын, алайда өз қорегін өндірмейтін болғандықтан,
қазір олар жеке класқа жіктелген. Олардың 100 000-ға жуық түрі бар.[2]
Топтары[өңдеу | қайнарын өңдеу]
XX ғасырдың ортасына дейін өсімдіктерді төмен сатыдағы (бактериялар, балдырлар,
кілегейлілер, саңырауқұлақтар, қыналар)
және
жоғары
сатыдағы
өсімдіктер
(ринийлер, мүктәрізділер,
псилофиттер,
плаунтәрізділер,
қырықбуындар, қырыққұлақтәрізділер, ашықтұқымдылар және гүлді
өсімдіктер не
жабықтұқымдылар) деп бөлді. 20 ғасырдың аяғында бактериялар мен саңырауқұлақтар өз
алдына жеке патшалық болып бөлінді. Соңғы жүйеленім бойынша өсімдіктер 3 патшалық
тармағына жіктеледі:
 қызыл балдырлар
 нағыз балдырлар
 ұрықты не жоғары сатыдағы өсімдіктер.
Өсімдіктерді топтарға біріктіргенде олардың біріне-бірінің ұқсастықтары немесе
айырмашылықтарын көрсететін белгілер пайдаланылады. Солар арқылы өсімдіктердің
біріне-бірінің
туыстық
жақындықтарының
деңгейі
анықталады.
Құрылымы, тіршілік етуі жағынан бірдей және өз ата-енелеріне ұқсас, жеміс беретін, ұрпақ
түзе алатын дарақтар бір түрге жатқызылады.
Құрылысы жағынан ұқсас түрлер туысқа біріктіріледі. Жақын туыстар бір тұқымдасқа
олардың әрқайсысын қандай да бір класқа жатқызады.
Өсімдіктер жамылғысы
Құрлық бетінде өсімдіктер жамылғысы бірдей емес. Олар жерге түсетін ылғалдың
мөлшеріне және осы ылғалдың маусымға байланысты қаншалықты жауатыңдығына қарай
мәңгі жасыл (жаңбырлы) ормандар, ылғалдығы құбылмалы болып келетін, жапырақтары
түсіп
отыратын
ормандар,
ксерофильді
сирек
ағашты
ормандар
мен
бүталарды, саванналарды, ал суы тасып отыратын теңіздің жағалауларында —
мангр ағаштарынан тұратын ормаңдар түзеді. Экватордан солтүстікке қарай жасыл
өсімдіктердің жолағынан кейін, аса үлкен ормансыз кеңістіктер — шөл, шөлейт, приерии
орналасады. Біршама биік ендікте қайтадан мәңгі жасыл ормаңдардың жолағы кездеседі.
Бірақ олар тропиктердегі секілді жапырақты ормандар емес қылқан жапырақты (тайга)
ормаңдар болып келеді. Тайгадан солтүстікке қарай, полюстың айналасында
(цикумполярно), тундра мен солтүстік мұзды мұхиттың салқын суы созылып жатады.
Экватордан оңтүстікке қарай құрлық біршама аз болады. Полюстерге жақын жерлерде және
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биік таулардың басында мәңгі мұздар мен қарлар жатады. Мүңдай түрлі-түсті өсімдіктер
жылдың әртүрлі кезеңдеріне қарай, әсіресе қыста, құрлықтың (континенттің) үлкен
кеңістігін, шамамен 40° с.е. және одан жоғары қарай қар басқан кезде, көп өзгеріске
ұшырайды.
Қоршаған ортамен байланысы
Өсімдіктердің өмірі қоршаған ортамен, әсіресе топырақпен және климатпен тығыз
байланыста болады. Жасыл өсімдіктер ауадан көмірқышқыл газын, күннен — энергияны, ал
топырақтан — су мен минералдық тұздарды алады. Көмір қьшқыл газының ауадағы мөлшері
0,03%-тен аспайды, ал өсімдікке қажетті тұздар мен судың мөлшері топырақтың құрамында
өте аз және шашыраңқы түрде болады. Осылардың барлығы өсімдіктің сору мүмкіңдігінің
үлкен (жоғары) болғанғындығын қажет етеді. Эволюцияның барысында өсімдік
өзінің вегетативтік денесін сыртқы ортамен қарым-қатынаста болатындай аса үлкен көлемге
дейін (жапырақтарын ауамен, тамырларын топырақпен), жоғары деңгейде жетілген
жануарлардан бірнеше есе артық ұлғайтқан. Өсімдіктің тіршілік ортасының өзгеруіне тез
және ерекше назіктікпен жауап беруінің өзі осыған байланысты болады. Сонымен бірге
өсімдіктердің өзі тіршілік жағдайының барысыңда, өздерін қоршаған ортаны өзгертеді.
Орманның жыл өткен сайын биікке көтеріліп, аса қалың жасыл шымылдьгқ (полог) түзетіні
белгілі. Бұл бұталар мен шөптесін өсімдіктер жабыны үшін, орман ішінің жағдайын
өзгертеді.
Тамыр (лат. radix) — Тұқымды және жоғары сатыдағы споралы өсімдіктердің (мүктен
басқасы) топыраққа бекіп, одан су, қоректік зат сіңірген, оларды бірқатар бастапқы өзгеріске
түсіретін, зат алмасуда пайда болған кейбір заттарды бөліп шығаратын негізгі вегетативті
орган.
Кейбір өсімдіктерде Тамырда қоректік зат жиналады, атпа тамырлы өсімдіктер
Тамырымен вегетативті көбейеді. Гүлді өсімдіктердің Тамыры тұқымның қрығынан
басталады және бұны алғашқы тамыр деп атайды. Тамыр бой конусындағы өсу нүктесі
жасушалары бөлінуі нәтижесінде ұшынан өседі.
Тамырдың 3 түрі болады:
Негізгі тамыр - Тамырдың ұрықтан өсіп шыққан түрі. Өсімдік сабағы мен бұл Тамыр
аралығындағы жер тамыр мойны (сабақтың топыраққа кіре берген жеріндегі жіңішкелеу
жері). Негізгі тамыр тұқымының ұрық тамыршасынан дамиды.Ол төмен қарай
бағытталып,топыраққа тереңдей береді.Негізгі тамырдың жан-жағынан жанама тамырлар
таралады.Топырақтан өоректік заттарды соруға қатысады.
жіп тәрізді (мысалы, зығыр), шашақ тәрізді (көбінесе астық тұқымдас өсімдіктерде),
білеу түрі (бұршақ тұқымдас өсімдіктерде) кездеседі.
Жанама тамыр - негізгі тамырдан тарайды.
Қосалқы тамыр - құрылысы күрделі өсімдіктердің жапырақтары мен перицикл
қабатынан өсіп шығады. Қосалқы тамыр дара жарнақты және көп жылдық қос жарнақты
шөптесін өсімдіктер сабағының түп жағынан және тұқым жарнағының астыңғы қылтасынан
дамиды. Пияздың түбіртегі, орамажапырақтың көсеу сабағы сияқты түрі өзгерген,
сабақтардан да қосалқы сабақ өседі. Қосалқы тамыр Тамыр жүйесін ұлғайтады, негізгі және
жанама тамыр жоқ жағдайда олардың қызметін атқарады, бұның кесіндісімен өсімдікті
вегетативті көбейтуге болады.
Тамырдың сирек кездесетін түрлері де болады. Мысалы, ассимиляциялаушы тамыр,
аспа тамыр, атпа тамыр, баған тамыр, балдақ тамыр, жемдік тамыр, емізік тамыр, тыныс
тамыр, ілмек тамыр, түйнекшелі тамыр.
Сабақ жоспары №3
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
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Тақырыбы: Жер шаруашлығының заңы.
Сабақтың мақсаты: Жер шаруашлығының заңымен танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру





Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
Потенциалдық (мұрагер) меншік иесі
Меншік иесі заттың тұтынушысы (иемденуші)
Толық меншік иесі.
Толық меншік иесі






Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
Потенциалдық (мұрагер) меншік иесі
Меншік иесі заттың тұтынушысы (иемденуші)
Толық меншік иесі.
Толық меншік иесі

Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж
Меншік пен иелену қатынастарын, олардың өзара байланыстарын танып білу өз
кезегінде, меншіктің формалары мен түрлерінің арасындағы айырмашылықтардың
белгілерін және меншіктің бір түрінің екіншісіне айналу механизмін білуге жол ашады. Бірақ
меншіктің қандай түрінің шаруашылық жүргізудің қандай формасын тілейтіні, меншік
иелері мен басқа біреулердің меншігін пайдаланушылардың арасында қандай қатынастардың
орын алатындығы, әлі мәлім болмайды. Осыларды білу үшін иемдену, пайдалану және
жарлық ету қатынастарының мазмұнымен танысу қажет. Иемдену, біріншіден, толық меншік
емес, және, екіншіден, иемдену қатынастарындағы меншіктің объектері тікелей иелік ететін
объекті болып емес, олар иемдену қатынастарында шаруашылық жүргізудің шарты болып
қатысады. Сондықтан иелену қатынастары жүйесіндегі иемдену, пайдалану жарлық ету
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меншікпен белгілен- ген туынды екіншілік қатынастарды көрсететін, өндіріс шарттарына
меншігі барлар 'мен шаруашылық жүргізуші субъектердің арақатынастарын көрсететін
категориялар болып табылады. Мыса- лы, банкир өнеркосіпшіге несиеге ақша капиталын
береді. Бұл жағдайда банкирдің капиталға меншігі сақталады, ал онеркәсіпші капиталдың
пайдаланушысына айналады. Ол несие үшін банкирге қолданған капиталға төлем ретінде,
қарыз процентін өзінің табысынан төлеуге міндетті болады. Осы тәрізді лизинг (жабдықтар,
техника арендасы), ғимараттар, пәтер, жер т.б. арендасы туралы келісімдер жасалады. Осы
келісімдердің барлығына ортақ жалпы шарт — олардың белгілі мерзімге жасалуы.
Иемденуші заттардың уақытша қожасы, иемденушісі болып табылады. Иемденудің
меншіктен бөлінуі шаруашылық жүргізу практикасынан туып, экономикалық өмірдің даму
дәрежесінің жоғары формаларына көшудің маңызды шартына айналады. Иемдену болмысы
құқықтық келісім түрінде бекітіледі. Меншік қатынастарын иемдену қатынастарымен
алмастыруға бола ма? Тарихқа сүйенсек, экономикалық қатынастардың қалыптасу
кезендерінде, меншік әлі болмағанда, иемденудің болғаны анық. Мысалы, Ресейде ұзақ
уақыт бойы жерге жеке иемдену болсада, оған жеке меншік болмаған. Бірлестік (қауымдық)
және
жеке мұрагерлік (княздардың, боярлардың вотчиналары)
жер
иемдену
болған. Монастырлерге жер учаскелері мәңгілік бөлінбес пайдалануға берілген. XV—XVI ғғ.
бос жерлерге, соңынан ел орналасқан жерлерге жарлық ету құқы жоғарғы үкіметке көшеді.
Осылай жерге мемлекеттік меншік пайда болады. Йемдену, меншікпен салыстырғанда,
қатынастын, жабайы түрі. Бүгінгі жағдайда, меншіктің екі формасының даму дәрежесінің
нәтижесінде иемдену меншік қатынастарына кіріп, жабайы қатынас түріне ие болды. Егер
меншік объектісі болып отырған заттың екі қасиетті — құны (бағалылық) және тұтыну құны
(пайдалылық) болатынын еске алсақ, меншік пен иемденушінің арасындағы айырмашылық
айқын көріне түседі. Заттың осы қасиеттері, оны шаруашылықта пайдаланғанда, өздерін
әрқилы көрсетеді. Сондықтан, олар әр түрлі субъектілердің иемдену объектісі бола алады.
Иемденушінің меншігінің айырмашылығы: ол оның затты тұтынуға меншігінің болуында, ал
заттың осымен қатар бағалылығына оньщ меншігі болмайды. Бұл айырмашылық меншік
иесінің типтерін және меншік құқын айқындауда маңызды рол атқарады. Меншік иелері үш
типке болінеді:
1. Потенциалдық (мұрагер) меншік иесі. Бұлар иемденуге кіріскенде ғана нақты
ақиқатты меншік иесіне айналды. Осы жағдай құқық актісімен бекітіледі.
2. Меншік иесі заттың тұтынушысы (иемденуші). Иемденуші меншіктің толық иесі
емес. Ол заттың тұтыну құнына бағалылығына емес, жарлық етеді. Сондықтан иемденуші
затты сата алмайды, оны өсиет арқылы өткізбейді, залогқа (кепілдікке) сала алмайды,
сыйлық етіп жұмсай алмайды. Бірақ оның, бөтен меншікті өзінің тікелей міндетіне сәйкес
пайдалануға толық құқы болады: өндірістік немесе өндірістік емес мақсатта қолданады.
Иемденуші осы затты қолдану нөтижесінде жасалған заттың, өнімінің қызметтердің меншік
иесі болады. Сонымен қатар, иемденуші, келісімге сәйкес, өзіне түскен табыстың бір бөлігін
меншік иесіне беруге тиісті.
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4.

Толық меншік иесі. Бұл заттың бағалылығының және оны тұтынудың меншік иесі;
меншікті иелігінен шығарып, оны басқа субъектіге беруге, өткізуге құқы
болады. Нақты меншік болып анықталатын тұтыну, меншікке толық иеліктін өлшемі
қызметін атқарады. Қолдануы болмаған меншік иесіз меншік деп аталады. Меншіктің
тұтынылмауы меншік құқының толык жойылғанының дәлелі болып саналады. Толық
меншік иесінің өзі, заттардың пайдалылығын өзі қолданып өндіріс жүргізе
алады. Технология жағынан бұл әрекет тек ұсақ өндірісте ғана мүмкін болады:
шаруалардың шаруашылығында, қолөнерінде, қызметтер сферасында, т.б. Ірі
қоғамдық өндірісте, әдетте меншік шаруашылықпен айналысатын субъектердің
пайдалануына беріледі. Бұл жағдайда меншіктін бір объектін екі субъект иемденеді,
бұлардың өкілеттігі ажыратылады: меншік иесі заттың құнына (бағалығына) жарлық
жүргізеді, иемденуші заттың пайдалылығын қолданып өндіріс жүргізеді. Бұлардың
әрқайсына меншік табыс әкеледі. Шаруашылық этикасы меншіктің осы екі типтерінің
әрекеттерін ажыратып бөліп жүргізілуіне сүйенеді. Қоғамдық сипат алған өндірісте
оны өндірісте жиынтық жұмыскер жүргізеді, шаруашылық өмірдің басты фигурасы
болатын
меншік
иесі
емес,
иемденуші
болады.
Ол акционерлеу, несие, аренда, лизинг арқылы өндіріске тартылған бөтен меншікке
жарлық етеді. Меншік қатынастары мен шаруашылық жүргізу әрекеттерінің
үйымдастыру формаларының арасында диалектикалық байланыс болады. Бір жақтан,
экономиканың құрылымы меншік құрылымына әсер етеді. Оның (меншіктің)
түрлерінің көп болуын белгілейді. Екінші жақтан, шаруашылық әрекеттерінің
формалары, меншік объектерін пайдалану туралы қатынастармен және өндірістің
техникалық даму дәрежесімен белгіленеді. Меншіктің бір формасының, немесе, бір
түрінің негізінде, бәсекелестіктің шарты болып табылатын, шаруашылық жүргізудің
әртүрлі формалары қалыптасуы мүмкін. Демек, жеке меншіктің әртүрлерінің негізінде
индивидуалдық өндіріс және бірлескен өндіріс жүріп отыра алады. Бірлескен
өндірістің
ұйымдастыру жұмысында
икемділігі мол, және
капиталды
шоғырландыруда мүмкіндігі зор болады. Жалпы меншіктің әр түрлерінің негізінде
шаруашылық жүргізудің бірнеше формалары болуы мүмкін: мұрагерлік иемденуге
беріліп отыратын жердегі шаруа қожалығынан, экономиканың мемлекеттік
секторындағы
концернге
дейін. Қазақстан
Республикасындағы меншіктің
көптүрлілігін жоғарыдағы сурет көрсетеді.
Сабақ жоспары №4

Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: №4 Климаттың ауыл шаруашылығына тигізетін әсері
Сабақтың мақсаты: Жер шаруашлығының заңымен танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
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Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 Климаттың ауыл шаруашылығына тигізетін әсері
 Қазақстанда жылдың жылы мезгілінде байқалатын ерекше атмосфералық құбылы
 Қауырт атмосфералық құбылысқа үсікте не жатады
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
 Климаттың ауыл шаруашылығына тигізетін әсері
 Қазақстанда жылдың жылы мезгілінде байқалатын ерекше атмосфералық құбылы
 Қауырт атмосфералық құбылысқа үсікте не жатады
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж
Климаттың ауыл шаруашылығына тигізетін әсері де ерекше. Бір дақылдарға жылу,
екіншілеріне ылғал, үшіншілеріне жарық көбірек керек. Республиканың солтүстік және
орталық аудандарындағы климат жағдайлары егін шаруашылығымен айналысуға мүмкіндік
береді, ал оңтүстік аудандарда суармалы егіншілік дамыған.Бірақ климат жағдайлары
адамның шаруашылық әрекетіне барлық уақытта қолайлы емес. Қолайсыз, тіпті зиянды
атмосфералық құбылыстарға қуаңшылық, аңызақ, үсік, көктайғақ, шаңды дауылдарды
жатқызуға болады.\ азақстанның климаты жалпы құрғақтығымен ерекше көзге түседі.
Әсіресе оңтүстікте жаз өте ыстық болады. Құмның беті +60° +70°С - қа дейін қызады.
Мұндай климат жағдайы солтүстік аудандарда да жиі болып тұрады. Құрғақ ауаның пайда
болуы күшті қызған және тропиктік ауа массасының басым болған кезімен байланысты.
Оған ылғалы аз, ыстық құрғақ жел – аңызақ тән. Аңызақ желді күндердің ұзақтығы табиғат
зоналарында түрліше болады: дала зонасында жылына 5 – 10 күн, шөлейт зонасында – 40,
Қызылқұмда – 100 күн. Қазақстан жерінде соңғы 20 жыл ішінде қуаңшылық 4 рет болды.
Қуаңшылық пен аңызаққа қарсы күресу үшін қар тоқтату, орман алқаптарын отырғызу, жер
суару және т. б. арнайы агротехника лық шаралар қолданылады.
Қазақстанда жылдың жылы мезгілінде байқалатын ерекше атмосфералық құбылыстың
бірі – шаңды дауыл. Олар желдің жылдамдығына және топырақ жамылғысының сипатына
тығыз байланысты. Шаңды дауыл ауа құрғақ кезде, борпылдақ топырақты алапта соғатын
қатты жел. Олар топырақтың ұлпаларын ұшырып, өсімдік тамырларын ашып тастайды, ауыл
шаруашылығына көп зиян келтіреді. Қазақстанның дала зонасында орташа есеппен жылына
20 – 38 күн шаңды дауыл болады. Республиканың оңтүстігінде құмды шөлдерде, Балқаш
көлінің оңтүстігіндегі шаңды дауыл 55 – 60 күн болады. Қазақстанның оңтүстік - шығыс,
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шығыс тауларында шаңды дауыл негізінен байқалмайды, өйткені олар тастақты және сазды
аудандар болып есептеледі.
Қауырт атмосфералық құбылысқа үсік те жатады. Үсік көктемнің аяқ кезінде, күздің
басында, кейде теріскей жақта жазды күндері арктикалық ауа массасының енуіне
байланысты болатын құбылыс. Ауаның температурасы қысқа мерзімде 0оС - тан төмендеп,
топырақ беті тоңазып кетеді. Ол егінге, жеміс ағаштарына көп зиян келтіреді. Қайталап егін
егуге, жеміс ағаштарын отырғызуға қосымша қаражат және еңбек жұмсалады. Үсіктің
қауіпті аудандары көбінесе Қазақстанның солтүстік және орталық бөліктері. Мұнда көктемгі
үсікке шалдығу ықтималдығы (қарақұмық, жүгері, бидай, қияр, алмұрт т. б. үшін) он
жылдың ішінде 5 жыл, шөл зонасында (мақта, жүзім, гүлдер және басқа жеміс тұқымдары
үшін) 10 жылда 4 жыл үсік қаупі бар.
Республиканың халық шаруашылығына қолайсыз атмосфералық құбылыстардың бірі
– көктайғақ (көк мұз). Көбіне аязды ауа райынан кейін сіркіреме жауын жауғанда
қалыптасады. Әдетте көктемде және күзде ауа райы салқындап, жер беті 0°С - қа дейін
суынып, мөлдір және көгілдір жұп - жұқа (5 мм) мұзбен жабылады. Мұндай құбылыс мал
шаруашылығына, адам баласына зияны үлкен, транспортта апаттар, байланыс және энергия
желілерінде үзілістер туғызады. Көктайғақ республиканың оңтүстік және орталық
аудандарында жиі байқалады. Солтүстік аудандарда көктайғақ сирек байқалатын құбылыс.
Республиканың батыс жазықтарында, орталығында және оңтүстік - шығысында
көктайғақтың қалыңдығы 15 мм - ге жетеді. Қаратау жотасы, Қырғыз, Іле Алатауларының
жел жақ беткейлерінде оның қалыңдығы 22 мм - ге дейін барады.
Тапсырмалар:А.1. Климаттың адам баласының шаруашылық әрекетке қандай әсері
бар?
2. Қазақстандағы қандай қауіпті, қолайсыз атмосфералық құбылыстарды білесіңдер?
3. Қазақстан аумағында үсіктің қалыптасу себебі және оның зияны?
В.1. Қазақстан жерінде соңғы 20 жылда қанша рет қуаңшылық болды?
A. 2 рет
B. 3 рет
C. 4 рет
2. Қазақстанның дала зонасында орташа есеппен жылына қанша күн шаңды дауыл
болады?
A. 15 - 20 күн
B. 20 - 38 күн
C. 25 - 40 күн
3. Балқаш көлінің оңтүстігінде шаңды дауыл қанша күн болады?
A. 40 - 45 күн
B. 45 - 50күн
C. 55 - 60күн
4. Үсіктің қауіпті аудандары Қазақстанның қай бөліктері?
А. Солтүстік және орталық
B. Орталық және оңтүстік
C. Солтүстік және шығыс
5. Республиканың оңтүстік және орталық аудандарында жиі болатын құбылыс?
A. Үсік
B. Көктайғақ
C. Шаңды дауыл
1. c
2. в
3.
c 4.
a 5.
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вС.
Қазақстандағы қолайсыз атмосфералық құбылыстар ---------------------- Олардың
зияныҚуаңшылық Аңызақ Үсік Көктайғақ Шаңды дауылдар
Үйге тапсырма беру ( 2 минут)1. Ауызша тапсырма. §25. Климаттың адам өмірі мен
оның шаруашылық әрекетіне тигізетін әсері 2. Жазбаша тапсырма климаттың адам
өмірі мен оның шаруашылық әрекетіне тигізетін әсері туралы конспект жазу.VI.
Оқушы білімін бағалау (2 минут)
Сабақ жоспары №5
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: №5 Арам шөптер
Сабақтың мақсаты: Арам шөптердің түрлерімен танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
б) үлестірмелі материалдар: текшелер
в) ТОҚ: ДК және интерактитік тақта
Пәнаралық байланы: география
Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс
Сабақтың өту барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:
- Білім алушылармен сәлемдесу;
- Журнал бойынша түгендеу;
- Білім алушылар назарын сабаққа аударту;
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (жаңа сабақ)
 Арамшөп дегеніміз
 Зиянкестері мен ауру қоздырғыштардың мекен туралы
 Арамшөпті жою
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру
 Арамшөп дегеніміз
 Зиянкестері мен ауру қоздырғыштардың мекен туралы
 Арамшөпті жою
Сабақтың қорытындысы: дәріс
Рефлексия: Қосымша сұрақтар беру
Бағалау:
Үй тапсырмасы: Конспект жазу, Мирзадинов Р. А., Үсен Қ., Торғаев Ә. Ә., ж.б.Топырақтану: оқу құралы / Алматы, 2015
Әдіскер
_________________ Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы_________________ Бейсенов Б.Ж
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Сөздікте арам шөп - егістік арасында өсіп, пайдалы өсімдіктердің өсуіне зиянын
тигізетін шөп. Түсінік бойынша, «арам» сөзінің ертедегі мағынасы мүлде ұмытылған. Оны
осы сөздіктегі мына мысал дәлелдегендей: «Жусанды және басқа да арам шөптерді»...
Ертедегі мағынасы қазір тілімізде қолданылып жүрген «жусанды» ұғындырған. Мұның
дәлелін башқұрт тілі дерегі көрсетеді: әрәм — жусан (орыс. полынь). Бұл тұлғалас сөздердің
түркі тілдерінде ертеден барлығын М. Қашқари сөздігіндегі «Арамут» тұлғасындағы жер
атауы растайды. Дәлірек айтсақ, тіліміздегі дәл бүгінғі «арам шөп» тіркесі. өте ерте
заманда «жусан шөп» мағынасына нұсқайды. М. Қашқари сөздігіндегі жер атауы — жусаны
көп жер болғандықтан тууы ықтимал. Бұл жерде ертедегі түркі тілінде, тіпті қазірдің
өзінде от~ут — «шөп» дегенді ұғындыратынын еске алсақ болды. Сонда «Арамут» жер
аты «жусаны
көп», «жусанды» дегенді
түсіндірмек. «Жусанның» «арам» болып
аталуына арабтың «харам» сөзінің ықпалы болуы да еске алмайтын нәрсе емес. [1
Арамшөп – егіс танаптарында өсетін жабайы өсімдіктер. Оның Қазақстанда 300-ден
астам түрі бар. Егістік, шалғынды, жайылымды жерлерде, өзен-көл жағалауларында өседі.
Арамшөп тамыр жүйесінің жақсы дамуына байланысты ылғалды, қоректік заттарды көп
пайдаланады. Сондай-ақ ол егілген дақылды көлеңкелеп, фотосинтез процесінің жүруін
нашарлатады, нәтижесінде егілген дақыл бойында органик. заттардың түзілуі нашарлайды,
алынатын өнім төмендейді. Арамшөп – егіс зиянкестері мен ауру қоздырғыштардың мекені
әрі оларды тарататын ортасы. Кейбір Арамшөптің тұқымы, жемісі (меңдуана,
үй бидайық, сарғалдақ) адамды, малды уландырады. Арамшөп қолдан егілген дақылдар
сияқты бір мезгілде емес, шұбалаңқы өніп көктейді әрі топырақта тіршілік қабілетін ұзақ
мерзім сақтай алады. Мұның үстіне көптеген Арамшөптер сыртқы ортаның қолайсыз
жағдайларына (суыққа, ыстыққа, құрғақшылыққа) төзімді келеді. Арамшөп негізінен
паразитті Арамшөп және паразитті емес Арамшөп болып екі топқа бөлінеді. Паразитті
Арамшөпке арамшырмауық, сұңғыла, т.б. жатады. Ең зияндысы – хлорофилі
мен тамыры жоқ сұңғыла. Ол қасындағы дақылдың қоректік заттарын сорып алады.
Паразитті емес Арамшөпке бір жылдық өсімдіктер (қара сұлы, итқонақ, қарабидай арпабасы,
қара меңдуана, т.б.) және көп жылдық өсімдіктерден (жатаған бидайық, ермен, шоңайна,
кәдімгі түйетікен, т.б.) болып бөлінеді. Арамшөпті жою үшін агротех. шараларды (себілетін
тұқымды жақсы тазарту, көң шашу, Арамшөпті гүл жармас бұрын отау, ауыспалы егісті
қолдану, топырақты сапалы өңдеу, дақылдардың қатар аралығын қопсыту, т.б.) мұқият
жүргізу, хим. гербицидтер (авадекс, илоксан, т.б.) шашу және биол. әдістерді тиімді қолдану
Мәдени егіншіліктің басты көрсеткіші – алқаптың арамшөптерден тазалығы, бұлай болмаған
жағдайда ауыл шаруашылық өндірісін орасан зор зиян келтірілді. Арамшөптер мәдени
өсімдіктерге қарағанда ылғалды әлдеқайда көп жұмсайды. Академик А. И мальцевтің
деректері бойынша ТМД –да жылдық жауын- шашан мөлшерінің 20 проценттен астамы
арамшөптердің өсуіне жұмсалады. Сондықтан арамшөптермен күрес – ылғал үшін
күрес.Арамшөптер мәдени өсімдіктерге қарағанда жылма- жыл топырақтан қоректік
заттарды әлдеқайда көп пайдаланады. Соның салдарынан топырақтың құнарлылығы
төмендейді.
Арамшөптер топырақтағы қоректік заттарды пайдаланып қана қоймайды, сонымен
бірге сіңірілген минералдық тыңайтқыштардың көпшіліні пайдаланады.
ейбір арамшөптердің жемістері, дәндері, тұқымдары улы болады, олар адамды, малды
уландырады ( қара меңдуана ), ал қайсы бірі арамшөптерден қолайсыз иіс шығады да, бұлар
шабылған шөптермен араласып кетсе мал шаруашылығынан алатын өнімдерді бүлдіреді.
Кейбір арамшөптер ( қара сұлы, ошаған т.б ) өздерінің тікенекттері, қылқандары арқылы
малға жабысып, зақым келтіреді.
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Сабақ жоспары №6
Пән: «Өсімдік шаруашылығы мен жер шаруашылығы»
Мерзімі: __________
Тақырыбы: Ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестермен күрес шаралары
Сабақтың мақсаты: Ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестермен күрес шаралары
Туралы танысу
Білімділік: Білім алушыларға жаңа тақырып бойынша туралы түсінік беру.
Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру.
Тәрбиелік: Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары
а) оқу-көрнекілік құралдар: слайд
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арамшөпттердің

бірсыпыра

Көктем, ерте, олардың көпшілігі көктемнің алғашқы күндерінде мәдени өсімдіктердің кіре
берісі пайда болғанға дейін пайда болады және олардың алдында немесе олармен бірге
тұқымдалады. Кеш көктемгі дақылдар, кеш себуден немесе ерте дақылдарды жинап алғаннан
кейін жылу сүйгіш дақылдардың пайда болу уақытына бейімделген.
Қыстайтын және күздік дақылдар, олардың көшеттері қыста шыдап, дамуын жазға дейін
жалғастырады.
Мысалы, тәтті қалампыр, пиязшық және тамыр өсімдіктерін қосатын екіжылдық өсімдіктер.
Екіжылдықтарда өмірдің бірінші жылында тамырлар, түйнектер немесе баданалар
тұқымдардан түзіледі, ал тұқымдар келесі жылы тек гүлденген сабақтарда пайда болады.
Эфемера
Аз зиянды арамшөптердің бұл тобына көктемде тез дамитын және вегетациялық
кезеңді тез аяқтайтын аздаған түрлер жатады. Бір жылдың ішінде эфемерлердің бірнеше
буыны болуы мүмкін. Әдетте бұл өте ылғалды жылдары болады.
Бір жылдық арамшөптер тобының өкілі - ағаш биттері немесе теңіз жұлдыздары. Бұл
арамшөп әдетте ылғалдылығы төмен жерлерде, суармалы көкөністерде, жақсы өңделген
жерлерде жақсы және тез өседі. Сабақтар топырақты сабақтың бөліктерінің түйіндерінен
қосымша тамыр беруге қабілетті, бұтақтанып, дерлік жорғалайды. Бұл қасиет ағаш биттерін
тек тұқымдармен ғана емес, сонымен қатар ірі шоғырлар қалыптастыру арқылы қосымша
тамырлармен көбейтуге мүмкіндік береді. Тұқымдар кішкентай; 3 см-ден тереңірек
топыраққа енген кезде олар өнбейді. Кеш дамыған кезде қыстайды. Арамшөптену кезінде
сабақтар оңай сынады, тамыр топырақта қалады.
Бағбанның анықтамалығы Өсімдік питомниктері Саяжайларға арналған дүкендер
Ландшафты дизайн студиялары
Көктемгі арамшөптер
Бұл арамшөптердің ең көп тобының өкілдері әр түрлі отбасыларға жатады. Олардың
барлығы өсу кезеңінде бір тұқым ұрпағын береді.
Үлкен мөлшерде ақ дәке немесе квиноа кең таралған, барлық жерде кездеседі.
Жаздың екінші жартысында дала және көкөніс дақылдарының барлық дақылдарын, сондайақ бос жерлерді қоқысқа толтырып, толық дамуға жетеді. Қолайлы жағдайда өсімдік биіктігі
тұқымның жоғары құнарлылығымен 1 м-ге жетеді. Киноаның сабақтары мен жапырақтары
тән гүлденуге ие. Гүлдер байқалмайды, боялмаған. Тұқымдар ондаған жылдар бойы
топырақта өміршең болып қалады.
Бір киноиа өсімдікте үш формалы тұқымдар бар: үлкен қоңыр, тез өнуге қабілетті,
қара және жасыл - өсімдіктен бөлінгеннен кейін екінші жылы ғана өніп шығады және өте
кішкентай қара домалақ, тек үшінші жылы өнеді. Тұқымның жоғары құнарлылығы және
тұқымның өну ұзақтығы киноның тез көбеюіне ықпал етеді, әсіресе сирек дақылдарда. Ең
көп өсетін көшеттер тұқымдарды 1-2 см тереңдікке отырғызғанда пайда болады, дегенмен
үлкен тереңдіктен көшеттердің пайда болу жағдайлары бар. Киноа - ерте арамшөп, оның
көшеттері аязға төзімді.
Жабайы редис - ақшыл сары, кейде ақ түсті гүлдері бар; дөңгелектелген тұқымдар
бөлек сегменттерден тұратын, бір тұқым қоршалған қорапқа қоршалған. Піскен кезде
көкөніс дәнді дақылдардың мөлшеріне сәйкес сегменттерге бөлінеді. Осыған байланысты
тазарту кезінде оларды мәдени өсімдіктердің тұқымынан бөліп алу қиынға соғады.
Достасқан өсінділер ылғалды топырақта тек екінші жылы пайда болады, егер сегменттері 5
см-ден терең болмауы керек.Арамшөптердің өсіп-өну уақытының ұзаруы және олардың
мәдени өсімдіктердің тұқымдарының бітелуі арамшөптің кеңінен көбеюіне ықпал етеді.
Далалық қыша сыртқы түрі мен биологиялық сипаттамалары бойынша жабайы шалғамға
ұқсайды. Тұқымдар кішігірім, дөңгелектелген, ашық түстен қараңғыға дейінгі түрлі түсті,
қысқа сабаққа отыратын, тетраэдрлік немесе сопақ бүршіктермен қоршалған. Топырақта
тұқымдар 10 жылға дейін өміршең болып қалады, таяз отырғызу арқылы мейірімділікпен
өнеді.
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Іс жүзінде жабайы шалғам мен далалық қыша зорлау деп аталады. Бұл сәйкестендіру
дұрыс емес, өйткені зорлау - бұл шалғам мен қыша сияқты гүлдердің түсіне ие көпжылдық
арамшөп.
Торица қышқыл реакциясы бар құмды және ылғалды топырақта кездеседі. Тордың
жапырақтары сызықты, гүлдері кішкентай, ақ түсті. Көшеттер ерте көктемде пайда болады.
Далалық ярок және оған ұқсас қойшының сөмкесі кресттер отбасына жатады. Бұл екі
арамшөп көктемгі және қыстайтын түрлерімен ұсынылған.Гүлдері байқалмайды, гүлдеу
көктемнен күздің соңына дейін жүреді, тұқымдары кішкентай, көктемде және күзде өседі.
Олардың өнгіштігі 10 жылға дейін созылады, мейірімді көшеттер 5 см-ден аспайтын
тереңдіктен пайда болады.
Иісі жоқ түймедақ қыстайтын өсімдік ретінде, ал оңтүстікте қысқы өсімдік ретінде
дамиды. Шалғындарда, көкөніс бақтарында, қоқыс жәшіктерінде кездеседі. Тұқымдар
арқылы көбейтіледі. Шабылған кезде ол қайтадан өседі.
× Хабарландыру тақтасы Сатылатын котята, күшіктер сатылады Жылқылар сатылады
Көпжылдық арамшөптер
Көпжылдықтардың басты ерекшелігі - бұл өсімдіктердің жеміс бергеннен кейін толық
өліп қалмауы, бірақ көктемгі ыстық басталғанда, олар жер асты мүшелерінен - тамырлардан,
олардың бүршіктерінен, тамырсабақтарынан өсіп шығады және бірнеше жыл қатарынан
жеміс береді.. Сондықтан көпжылдық өсімдіктер әдетте ауылшаруашылық дақылдарының
шығымын күрт төмендететін өрістерді жою қиын қатерлі арамшөптерді білдіреді. Олармен
күресу үшін көп жұмыс пен ақша қажет.
Көпжылдық өсімдіктер көбінесе тұқыммен де, вегетативті жолмен де көбейеді. Бұл
топқа тамыр жүйесі әр түрлі арамшөптер жатады - талшықты және айналмалы.
Көпжылдықтардың тамыры қуатты, топыраққа терең еніп, онда көп тармақталады.
Көпжылдықтардың ішінен тамырлы арамшөптер және тамырсабақты арамшөптер зиянды
болып табылады.
Тамыр арамшөптер
Өте кең таралған тамыр шөптері - қызғылт ошаған немесе ошаған. Қызғылт сепкіш
ошаған шоғыры егінге қысым жасайды. Қою қызғылт түсті гүлдер тығыз себетке жиналады.
Сепкіш ошаған тұқымдары қарапайым және күрделі қақпақтармен қамтамасыз етілген.
Піскен кезде кейбір құрттардың тұқымдарға мықтап жабысып қалуы, олардан бөлінбеуі және
тұқымдардың желмен алыс қашықтыққа ауысуына ықпал етеді. Көктемде көшеттер әлсіз
көшет түрінде пайда болады. Топыраққа терең сіңірілген тұқымдар өнбейді.
Егу тұқымының тамыр жүйесі өте қуатты, топыраққа 7 см-ден астам тереңдікке
енеді.Онда негізгі тамыр бар, одан таралу тамыры болып табылатын бүйір бұтақтар
таралады. Олар көлденеңінен 12-18 см тереңдікте орналасады, содан кейін тізеге ұқсас етіп
бүгіледі. Иілу орындарында бүршіктер пайда болады, олардан рудиментарлы жапырақтары
бар өркен-тамыр тәрізді жаңа тік өсінді шығады. Тік өсінділер топыраққа еніп, оның бетінде
жаңа сабақтар түрінде пайда болады. Қызғылт тұқымдас ошаған өсірудің мұндай процесі
бүкіл вегетация кезеңінде жүреді.
5 см-ден асатын тамыр бөліктері, оларды қопсытқыш құралдармен кесу нәтижесінде 10 см
тереңдіктен жаңа өсім бере алады.
Молокан, әйтпесе татар сепкіш оты немесе көк деп аталады - көкке боялған кішкентай
басына жиналған гүлдерден. Ол желмен тасымалданатын тұқыммен де, тамыр өсіндісімен де
көбейе алады. Бұл тығыз, құрғақ және сортаң топырақтарға төзімді, қопсытқышқа қарағанда
қуатты тамыр жүйесі бар, тамырлардың кішкене бөліктерінен өніп шығуға қабілетті өте
төзімді арамшөп.
Дала егістігі - арам шөптердің бірі. Сабағы жіңішке, жорғалаушы немесе бұйра,
мәдени өсімдіктердің сабақтарын солдан оңға қарай орап, олардың орналасуына себепші
болады, сол арқылы шығымдылығы күрт төмендейді. Егістік егістігі топырақта 3-4 жыл
бойына өнгіштікті сақтайтын тұқыммен де, тамыр өсіндісімен де көбейеді. Қос тұқымды
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тамырлардың негізгі бөлігі 18-25 см тереңдікте орналасқан, олардың кейбіреулері 80-180 см
тереңдікке жетеді.Тамырлардың ұсақ бөліктері, егер оларда көз болса, өніп шығуға қабілетті.
Жазғы ыстық маусымда жапырақтары күндіз қурап, судың булануын тоқтатады, ал кешке
қарай олар тургорды қалпына келтіреді.
Кәдімгі зорлау - кең таралған арамшөп. Гүлдер ашық сары шоғырға жиналған, балдың
иісі бар. Тұқымдар дөңгелек, қара түсті, майы бар, піскен кезде ашылатын бүршікке
салынған. Көктемде, топырақ жылынған кезде, көшеттер пайда болады, олар қысқы ұйқыға
кетеді. Келесі көктемде зорлау дамып, көп тамырлы өсімдікті құрады. Гүлдену көктем мен
жаз бойы жалғасады. Тамыр жүйесі әлсіз, арамшөптер кезінде топырақтан оңай
шығарылады.Зорлау негізінен тұқымдармен көбейеді, тамыр скакаларынан өсінділер түзілуі
мүмкін.
Ризомды арамшөптер
Тамыр сорғыштар сияқты, тамырлы арамшөптер өте қатерлі және кең таралған болып
саналады. Дамыған жерасты репродуктивті мүшелері - тамырсабақтың болуына байланысты
олардың таралу аймағы кеңейеді, мәдени өсімдіктерге депрессиялық әсер күшейеді.
Бидайық шөптері - құрғақшылыққа және аязға төзімді өсімдіктердің бірі. Ең қатал қыста
оның қату жағдайлары белгілі емес. Мұндай үлкен тіршіліктің себебін оның қуатты тамыр
жүйесін дамытатындығынан білеміз, оның жалпы массасының 90% -дан астамы 10 см
тереңдікте, қалғаны 15 см тереңдікке енеді, жұқа тамырлар тамыр тереңдігінен 1 м-ге дейін
және одан да көп тереңдікке еніп тамырлардан тарайды …
Бидай шөп тамырсабақтарында аязға төзімділікті арттыратын көмірсулардың едәуір
қоры бар. Қоректік заттардың үлкен қорының болуы оны көктемнің басында мол өсінділерді
тез қалыптастыруға мүмкіндік береді. Өркендердің көбеюі бидай шөптерінің
тамырсабағында бірнеше рет жүреді. Ол топырақтың жоғарғы қабатында тығыз қопсытқыш
түзетін тұқымдармен, тамырсабақты өсінділермен немесе тамырсабақтардың сегменттерімен
таралады. Бұл мәдени өсімдіктердің тамыр жүйесінің дамуына жол бермейді. Сонымен
қатар, бидай шөптері тоттың таратушысы болып табылады, гессиандық шыбынның, сымның
және құрттың көбеюіне ықпал етеді.
Жылқы құйрығы. Биологиялық сипаттамаларына сәйкес, жылқы құйрығы жалғыз
споралы арамшөп бола отырып, ерекше орын алады. Ол екі түрлі сабақты құрайды: ерте
көктемде споралы өсімдіктер пайда болады, ал жазда олар стерильді, сыртқы түрі бойынша
жас қарағайларға ұқсайды. Топырақта өсімдік 1 м тереңдікке енетін тамырлардың үлкен
көлденең тармақталған торын құрайды.Споралармен де, тамыр тамырларының бөліктерімен
де таралады.
Түп тамырлы арамшөптер
Арамшөптердің бұл тобына: бәйшешек, жусан, жабайы цикорий, қышқыл қымыздық
және басқалары жатады.
Dandelion топыраққа деген еніп терең қалың taproot бар. Тамыр өркендері мен тұқымдары
арқылы көбейеді. Тұқымдар желмен оңай тасымалданатын ұшып кетумен жабдықталған.
Жоспарлы ланцетат және жолжелкен ортасы - бұл түрлер тұқымдармен де, тамыр
кесінділерімен де көбейеді. Топырақ бетінде жолжелкендер сабақсыз жапырақтардың
розеткасын құрайды. Тұқымдар гүлденген жебелерде пайда болады және топырақта 11
жылға дейін өміршең болып қалады. Хулинг - бұл жолжелкендерді бақылаудың ең жақсы
тәсілі.
Талшықты тамыр жүйесі бар арамшөптер
Бұл арамшөптер аз кездеседі. Оларға каустикалық сары май мен ірі жолжелкен жатады. Олар
бақтарда, көкөніс бақтарында, жол жиектерінде кездеседі. Бұл арамшөптер тұқым арқылы
таралады.
Тапсырма:
Бақша мен көкөніс бақшасындағы арамшөптер:
Кереуеттердегі бітелу көздері, Арамшөптер түрлері ,Арамшөптермен күресу әдістері
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Тақырып бойынша сұрақтар:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Жердің басқа өндіріс түрлерінен айырмашылығы
Өсімдік құрылысы
Жер шарушылығының өнімді қалыптастыруға тигізетін тигізетін әсері
Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға келтірер зияны
Арам шөптермен күрес
Ауылшаруашылық дақылдарының ауруларымен күрес шаралары.
Қазақстанның жер қоры және оның экологиялық мәселелері
Топырақ және оның құнарлығы
Қара және қызыл топырақ.
Танаптық дақылдар
Тыңайтқыштарды қолдану
Жер шаруашылығының негідері
Өсімдік және оның өмір сүру жағдайы
Жер шаруашлығының заңы.
Климаттың ауыл шаруашылығына тигізетін әсері
Арам шөптер
Ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестермен күрес шаралары
Топырақтың бұзылуы және ластануы
Топырақ эрозиясы және оның түрлері
Қазақстанның жер қоры және экологиялық жағдайы
Топырақтың бұзылуына әсер етуші факторларды анықтауы және бұзылуы мен бұзылу
дәрежесін анықтап, зерттеген факторларын тұжырымда
Топырақтың эрозиясыының пайда болуына әсер етуші факторларды, эрозияның түрлерін
анықта.
Қазақстанның жер қоры және экологиялық проблемалары туралы
Топырақты қорғау және қайта қалпына келтіру жолдарын баянда
. Топырақтың эрозиясы және оның түрлері тақырыбында өздерінің дайындаған
материалдарын астындағы слайдтарға сүйене отырып таныстыр
Қазақстанның жер қоры және экологиялық жағдайы жайлы ақпараттарын слайдқа сүйене
отырып баяндап, түсінік бер
Топырақ қорғау және қайта қалпына келтіру аясында жүргізілетін шаралар және топырақты
қорғаудың жолдарын баянда
Хлоропласттар дегеніміз не?
Барлық өсімдік жасушалары бірдей ме?
Өсімдіктер өздерін қалай тіреп ұстап тұрады?
Өсімдіктің негізгі мүшелері қандай?
Жапырақтар өз қызметіне қалай бейімделеді?
Сабақ арқылы қандай заттар тасымалданады?
Тамырлар өз қызметіне қалай бейімделеді?
Жапырақтарға балауыз кутикуласы не үшін қажет?
Өсімдіктер шөппен қоректенетін жануарлардан қалай қорғанады?
Ауыл шаруашылығының маңызы
Топырақта болатын арамшөптер тұқымы
Арамшөптермен күресу принципі
Арамшөптерді жою шаралары
Механикалық тәсіл
Арнайы шаралар
Химиялық тәсіл
Биологиялық тәсіл
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45.
46.
47.
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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65.
66.

Фитоценотикалық тәсіл (бой көтертпей тұншықтыру немесе бәсеке әдісі)
Экологиялық тәсіл
Ұйымдастыру тәсілі
Тұқымдық материалды тазарту
Тұқым тазалаудың үш әдісі
Ауыл шаруашылығы зиянкестері
Күресу шаралары
Бұзаубастар.
Шекшектер
Шілделіктер.
Сіңірудің физикалық, химиялық, механикалық және биологиялық түрлері
Қара топырақ қабаты қалыңдығы
Құрғақ дала мен жартылай шөл даланың топырақтары
Құрғақ даланың зоналық топырағы - қара-қоңыр
Қызыл топырақ
Агроэкожүйелердің даму тарихы болуы мүмкін келесі кезеңдерге бөлінеді:
Агроэкожүйе (компоненттер)
Көкөніс дақылдары
Көкөніс шаруашылығы
Тыңайтқыштарды жіктеу
Азот тыңайтқышы
Фосфор
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Қорытынды емтихан тесттер
1. Топырақ ауасы құрамындағы көмірқышқыл газы (CO2):
A) негізінен жауын-шашын әсерінен түзіледі
B) мөлшері 10-19% болғанда, өсімдіктерге тиімді
C) негізгі қоры минералдық тыңайтқыштар енгізгенде түзіледі
D) атмосфера ауасы құрамымен салыстырғанда 10 есе көп
E) мөлшері орта есеппен 0,003%
F) атмосфера ауасы құрамымен салыстырғанда 10 есе аз
G) мөлшері орта есеппен 0,3%
H) негізінен биологиялық үрдіс кезінде түзіледі
2. Арнайы топырақтану бағытындағы салалар:
A) топырақ тарихы
B) топырақ картографиясы
C) физика
D) экологиялық топырақтану
E) инженерлік топырақтану
F) минерология
G) ауылшаруашылық топырақтануы
H) топырақты қорғау
3. Топырақ құнарлылығын қалыптастыратын топырақтың физикалық
қасиеттеріне жатады:
A) радиоактивті элементтер мөлшері
B) тотығу-тотықсыздану потенциалы
C) топырақ реакциясы
D) химиялық құрамы
E) гранулометриялық құрамы
F) микроағзалардың ферменттік белсенділігі
G) жылулық, ылғалдылық қасиеттері
H) түйіртпектілігі
4. Топырақ түзуші факторлар:
A) радиоактивті заттар
B) топырақтың қарашіріндісі
C) микроэлементтер
D) жер бедері, аналық тау жынысы
E) топырақ биотасы
F) топырақтың жаңа жарандылары
G) климат, уақыт
H) техникалық прогресс
5. Қазақстанның таулы аумақ топырақтары:
A) Солтүстік Қазақстан аумағында орналасқан
B) топырақтардың ендік таралу заңдылығына сәйкес орналасқан
C) топырақтардың тік аймақтық таралу заңдылығына сәйкес орналасқан
D) аумағы 57,4 млн га
E) интрааймақтық топырақтар ғана орналасқан
F) республика жер аумағының 13,6 %-ын алып жатыр
G) республика жер аумағының 53 %-ын алып жатыр
H) аумағы 37 млн га
6. Топырақ коллоидтары потенциал анықтаушы иондар қабатының
зарядына байланысты топырақта кездеседі:
A) органикалық-минералды коллоидтар
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B) амфолитоидтар
C) гидрофильді коллоидтар
D) минералды коллоидтар
E) органикалық коллоидтар
F) гидрофобты коллоидтар
G) ацедоидтар
H) базоидтар
7. Топырақтың жылу қасиеттері:
A) жылу алмастырғыштығы
B) жылуға төзімділігі
C) жылу сіңіру
D) тоңазуы
E) жылу өткізгіштігі
F) жылу сүйгіштігі
G) жылу тартымдылығы
H) жылу сыйымдылығы
8. Қара топырақтың типшелері:
A) оңтүстік
B) күлгінденген, сілтісізденген
C) глейленген, шымданған
D) шымтезектенген
E) нағыз, кәдімгі
F) батпақты, сор
G) батыс
H) солтүстік
9.Топырақтыңтотығу-тотықсыздануқұбылымы:
A) топырақ түзілуінің жылдық мерзімі ішінде топырақ кескінінде
қалыптасқан тотығу-тотықсыздану құбылыстары қарқынының
салыстырмалысипаттамасы
B) топырақтағы тотығу-тотықсыздану үрдістерінің динамикасына
байланысты
C)6типкежіктеледі
D) 1 г топырақты 1°С-қа қыздыру үшін қажет жылу калориясымен
сипатталады
E) топырақтың ауа, ылғалдылық, жылу және микробиологиялық
құбылымдарыәсеретеді
F) топырақта болып жатқан барлық химиялық, физикалық-химиялық
үрдістердіңжиынтығы
G)тек ылғалды, батпақты топырақтарда ғана алыптасады
H) барлық топырақтарда бірдей шамада болатын тұрақты құбылым
10.Топырақ құнарлылығына биологиялық баға беру:
A)топырақтардыморфологиялық-генетикалықжіктеу
B)жербедерініңбиіктігінанықтау
C)органикалық тыңайтқыштарды өндіру мен тасымалдауда кеткен
шығыдарды есептеу
D)топырақтың өсімдік фотосинтезі өнімділігін қуаттай алатын қасиетін
көрсетеді
E)өсімдіктердің жылына орташа есеппен осы топырақта өсіп-өнгенде
қанша биологиялық өнімділік түзе алатын мәнін есептеу
F)морфологиялық белгілері мен аналық тау жыныстарын сипаттау
G)топырақта таралған жаңа жарандыларды, кірме заттарды санау
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H) топырақ құнарлылығының сандық мән көрсеткішін сипат.
11.Генетикалық топырақтанудың негізін қалаған кім:

A. Вильямс В.Р.
B. Сибирцев Н.М.
C. Костычев П.А.
D. Докучаев В.В
E. Тюрин Р.И.
12. Топырақ агрегаттарының қандай мөлшері макро құрылымды:
A. 10 мм-ден жоғары
B. 10-0,25 мм
C. 0,25-0,01 мм
D. 0,01-0,001 мм
E. 0,001 мм-ден жоғары
13. Топырақтың негізгі морфологиялық белгілерін көрсет:
A. құрылысы; қалыңдығы
B. құрылысы; қалыңдығы; боялуы, құрылымы, механикалық құрамы
C. құрылысы; қалыңдығы; боялуы, құрылымы
D. құрылысы; қалыңдығы; боялуы, құрылымы, механикалық құрамы, қалыптасуы, жаңа
жарандылар мен кіріспелер
E. құрылысы; қалыңдығы; боялуы, құрылымы, механикалық құрамы, қалыптасуы, жаңа
жарандылар мен кіріспелер, кеуектілік,
14. Өзендердің жайылуы нәтижесінде шөккен топырақ түзуші жыныстар қалай аталады:
A. элювий
B. делювий
C. пролювий
D. аллювий
E. морена
15. Тау жыныстарының бұзылуының қандай түрлері бар:
A. химиялық, физикалық
B. химиялық, физикалық, биологиялық
C. химиялық, антропогендік, биологиялық
D. биологиялық, физикалық
E. химиялық, биологиялық,
16. Физикалық балшыққа жататын бөлшектердің мөлшері қандай:
A. 0,0001 мм-ден кіші
B. 0,001 мм-ден кіші
C. 0,01 мм-ден кіші
D. 0,1 мм-ден кіші
E. 1мм
17. Мөлшері қандай топырақ элементтері тастар деп аталады:
A. 3 мм-ден ірі

B. 3-1 мм
C. 1-0,05
D. 0,05-0,0005 мм
E. 0,0005-0,0001 мм
18. Тау етегінде қысқа мерзімді күшті су және сел тасқындарынан кейін шөккен жыныстар
қалай аталынады:
A. элювий
B. делювий
C. пролювий
D. аллювий
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E. морена
19.Физикалық құмға жататын топырақ бөлшектерінің мөлшері қандай:
A. 0,001 мм-ден ірі
B. 0,01 мм-ден ірі
C. 1 мм-ден ірі
D. 2 мм-ден ірі
E. 10 мм-ден ірі
20.Мұз жылжуымен орын ауыстырған әртүрлі жыныстардың бұзылу өнімдері қалай
аталынады:
A. элювий
B. делювий
C. пролювий
D. аллювий
E. морена
21.Механикалық құрамы қандай топырақтардың су ұстау қабілеті төмен:
A. құмды, құмайт
B. жеңіл құмбалшық, орташа құмбалшық
C. жеңіл балшықты, орташа балшықты
D. ауыр құмбалшықты
E. ауыр балшықты
22.Топырақтың органикалық заттарының негізгі көздерін көрсет:
A. микроорганизмдер қалдықтары
B. топырақ фаунасы қалдықтары
C. топырақ фаунасы және микроорганизмдер қалдықтары
D. жасыл өсімдіктер қалдықтары
E. жасыл өсімдіктер, микроорганизмдер, топырақ фаунасы қалдықтары
23.Қарашіріктің құрамына қандай заттар енеді:
A. фульвоқышқылдары, гуминқышқылдары
B. гуминқышқылдары және гумин
C. фульвоқышқылдары, гумин қышқылдары, гумин
D. фульвоқышқылдары, гумин қышқылдары, гумин және гиматомелан қышқылы
E. фульвоқышқылдары және гумин
24.Топырақ кеуектілігі жақсы жырту қабатын көрсет:
A. жеңіл құмбалшықты қара топырақ
B. жеңіл балшықты қара топырақ
C. құмдақ қара топырақ
D. жеңіл құмбалшықты қоңыр топырақ
E. құмдақ қара топырақ
25.Топырақ құнарлығындағы құрылымның маңызын терең зерттеген ғалым:
A. Докучаев В.В
B. Костычев П.А.
C. Вильямс В.Р
D. Гедройц К.К
E. Качинский П.А
26.Топырақтың кеуектілігі қанағаттанарлық жырту қабатын көрсет:
A. 70 %-тен жоғары
B. 65-55 %
C. 55-50 %
D. 50-40 %
E. 40 %-тен төмен
27.Мегақұрылымға жататын топырақ агрегаттары мөлшерін көрсет:
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A. 10 мм-ден жоғары
B. 10-0,25 мм
C. 0,25-0,01 мм
D. 0,01 мм-ден төмен
E. 0,001 мм
28.Топырақ құрылымының жел эрозиясына төзімді мөлшерін көрсет:
A. 1 мм-ден жоғары
B. 0,1 мм-ден жоғары
C. 0,01 мм-ден жоғары
D. 0,001 мм-ден жоғары
E. 1 мм-ден төмен
29.В.В.Докучаев топырақ түзілудің қандай факторларын атап көрсетті:
A. климат, жер бедері, өсімдіктер
B. климат, жер бедері, өсімдіктер, топырақ түзуші жыныстар
C. климат, жер бедері, өсімдіктер, топырақ түзуші жыныстар, уақыт
D. климат, жер бедері, өсімдіктер, топырақ түзуші жыныстар, уақыт, адамзаттың
өндірістік әрекеттері
E. климат, өсімдіктер
30.Топырақтың негізгі қасиетін көрсет:
A.
B.
C.
D.
E.

а) тығыздық
b) кеуектілік
c) сіңіру қасиеті
d) химиялық қасиеттері
e) құнарлылық

31. Моос шкаласы бойынша ең жұмсақ минерал:
A. тальк
B. гипс
C. апатит
D. корунд
E. алмаз
32.Сыртқы механикалық әсерге минералдың кедергі жасау дәрежесі:
A. түсі
B. жылтырлығы
C. жымдастығы
D. қаттылығы
E. карбонаттылығы
33.Өзен шөгінділері қалай аталады:
A. аллювий
B. делювий
C. эллювий
D. морендік
E. лесстар
25.Желмен жиналған шөгінділер:
A. лесс
B. флювиогляциальдік
C. эолдық
D. морендік
E. аллювий
34.Иллювиальды немесе аралық қабат
A. А
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B. В
C. С
D. Д
E. Е
35.С.А. Захаров бойынша құрылым бөлшектері бір-біріне перпендикуляр үш ось бойымен
қалыптасқан құрылым:
A. куб тәріздес
B. призма тәріздес
C. плита тәріздес
D. қабыршақты
E. бағаналы
36.Құрамындағы физикалық балшық мөлшері 70 % топырақ:
A. құмдақ
B. құмбалшық
C. жеңіл балшықты
D. орташа балшықты
E. ауыр балшықты
37. Топыраққа қара, күңгірт, сұр бояу беретін заттар:
A. қарашірік
B. темір қосындылары
C. кремний қышқылы
D. натрий
E. магний
38.Топырақтың коллоидтық қасиеттерін терең зерттеп, олардың дақылдар үшін маңызын
көрсеткен ғалым:
A. Докучаев В.В
B. Костычев
C. Глинка
D. Коссович
E. Гедройц
39.Топырақтанудың биологиялық бағытын құрған ғалым:
A. Глинка
B. Коссович
C. Вильямс
D. Гедройц
E. Прянишников
40.Жердің температуралық режимінің 99,5% жылу көзі:
A. күн сәулесі
B. планетаның қойнауынан көтерілетін жылу
C. ай сәулесі
D. вулкан
E. химиялық реакциялар
41.Жыныспен бір уақытта жер қыртысының терең қабаттарында түзіліп, өзгеріссіз сақталған
минералдар:
A. бастапқы
B. туынды
C. авгит
D. кристал
E. аралас
42.Топырақтың дамуы неше кезеңдерден өтеді:
A. 2
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B. 3
C. 4
D. 6
E. 10
43.Механикалық элементтердің 3 мм-ден ірі фракциялары:
1. тастар
A. қиыршық тас
B. құм
C. тозаң
D. лай
44.Топырақтың сіңірі қабілетін күшейтетін ұсақ түйіршіктер
A. минералдар
B. коллоид
C. аллювий
D. сильвинит
E. магма
45.Коллоидтар түзілуінің неше түрлі жолы бар
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 10
46.Коллоидтардың топырақтағы қоймалжың ерітінді түріндегі күйі
A. гель
B. золь
C. пептизация
D. коагуляция
E. седиментация
47.Коллоидтардың топырақтағы қоймалжың тұнба түріндегі күйі
A. гель
B. золь
C. пептизация
D. 4.коагуляция

48.Топырақ ауасының атмосфера ауасымен газ алмасу процесі
A. пептизация
B. коагуляция
C. седиментация
D. нитрификация
E. аэрация
49.Топырақ ауасы топырақта қандай күйлерде болуы мүмкін
A. бос, адсорбцияланған, ерітінді
B. газ, ерітінді; қатты
C. бос, сығылған
D. адсорбцияланған, ерітінді
E. байланысқан, адсорбцияланған, ерітінді
50.Ауа режиміннің тәуліктік динамикасында ауа құрамының өзгеруі қанша процент
A. 5-10%
B. 10-15%
C. 15-20%
D. 20-30%
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E. 40-50%
51.Топыраққа енген және топырақтан шығарылған жылу арасындағы айырмашылық
температура режимі
альбедо
диффузия
радиациялық баланс
жылу өткізгіштік
52. Жапырақтарда күн сәулесінің әсерімен жүретін химиялық процесс қалай аталады?
A – осмос
B – тыныс алу
C – фотосинтез
D – булану
53. Фотосинтез жүретін органелла қалай аталады?
A – ядро
B – хлорофилл
C – цитоплазма
D – хлоропласт
54. Күн сәулесін сіңіретін жапырақ пигменті қалай аталады?
A – хлорофилл
B – мезофилл
C – эридермис
D – сағақ
55. Жапырақтың төменгі бөлігіндегі ұсақ саңылаулар қалай аталады?
A – қорғаныш жасушалары
B – эпидермис
C – сағақ
D – хлоропласт
56. Жапырақтың қай ұлпасы балауыз кутикуламен қапталған?
A – қорғаныш жасушалары
C – сағақ
B – палисадты мезофилл
D – сағақ
57. Жапырақтың төменгі бөлігіндегі ұсақ саңылаулардың айналасындағы жасушалар
қалай аталады?
A – тыныс алу
B – эпидермалды жасушалар
D – палисадты жасушалар
C – ақуыздың синтезі
58. Хлоропласттардың қызметі қандай?
B – жасуша қызметін бақылау
D – фотосинтез
A – су және минералдарды
C – қоректік заттарды
59. Талшықтар жапыраққа нені тасымалдайды?
A – су және минералдарды
B – көміртек диоксидін
C – қоректік заттарды
D – оттекті
60. Топырақтар қандай тау жыныстарында түзіледі:
A. магмалық
B. метоморфтық
Ф ЕАК 03.04.-06.02 Пәннің оқу әдістемелік кешені. Бірінші басылым

C. шөгінді
D. интрузивті
E. эффузивті
61.
Экология дегеніміз не?
А) Табиғатты қорғайтын ғылым
В) тіршілік ортасын қорғайтын ғылым
С) қоршаған ортаны қорғайтын ғылым
Д) барлық тірі ағзалардың бір-біріне өзара қарым-қатынасы және олардың тіршілік
ету ортасына әсерін зерттейтін ғылым
Е) тірі организмдердің даму ортасын зерттейтін ғылым
62. Ғылымға алғаш рет «экология» терминін енгізген ғалым:
А) Н.Н. Моисеев
В) В.И. Вернадский
С) Э. Геккель
Д) Э. Леруа
Е) Э. Зюсь
63.Биосфера-бұл...
А) жердің ауалық қабаты
В) жердің су қабаты
С) жердің саналы қабаты
Д) жердің қатты қабаты
Е) жердің тірі қабаты
64. Биосфераның құрамына енетіндер:
А) гидросфера бөлігі мен атмосфера
В) озон қабатына дейінгі атмосфера бөлігі, гидросфера және литосфераның жо,арғы
бөлігі
С) литосфера және гидросфера
Д) гидросфера, стратосфера және литосфера бөлігі
65. Азот айналымында ең үлкен қызмет атқаратындар:
А) микроағзалар
В) балықтар
С) өлі табиғат
Д) құстар
Е) жануарлар
66. Атмосфера қандай қабаттардан құралады
А) тропосфера, стратосфера, тропопауза, экзосфера
В) тропопауза, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера
С) тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера және экзосфера
Д) тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера
Е) тропосфера, стратосфера, мезосфера
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