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Міндет: шаруа қожалығы жоғары өнім алу үшін алдымен 
өзінің жергілікті климаты мен жер ерекшелігіне 
байланысты тұқым сорттарын таңдайды.  

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК:
- өнім түсімділігі
- тез пісушілік 
- ылғалға төзімділік
- ауруға төзімділік 
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:

 ОСЫ ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН ҚАСИЕТТЕРДІҢ БАРЛЫҒЫНА ИЕ.
жоғары түсімді азықтық жүгері



Міндет: таңдалған сорт тұқымынан жоғары 
өнім алу үшін ең ыңғайлы климаттық және 
агрономиялық жағдай жасау.

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК:
- Тұқымды себу күні
- Салынған егістік тығыздығы
- Жер жағдайы
- Себілетін тұқым сапасы
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ТОЛЫҚ ӨҢГІШТІКТІҢ КЕПІЛДІГІ.
жоғары түсімді азықтық жүгері



Міндет: жоғары өнім алу  үшін тыңайтқыштар мөлшерін 
дұрыс таңдау.

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК:
- Алынатын өнім мөлшері
- Топырақ жағдайы
- Тыңайту күні мен әдістері
- Мөлшерін анықтау 
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Еуропалық тұқым шаруашылықтары ұсынып отырған                                                           
:

ТӨЗІМДІ ЕГІСТІК ЖӘНЕ САПАЛЫ ӨНІМ КЕПІЛДІГІ.
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ИЗДАНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ» ОН-ЛАЙН

жоғары түсімді азықтық жүгері



Міндет: топырақ құнарлылығын арттыру үшін алғы дақыл 
орнын тыңайту.

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК: 
- Алғы дақыл
- К мен Р – ға экспорттау 
- Топырақтың pH деңгейі 
-  Магнезия мен микроэлементтердің жетіспеушілігі  (Mn и Zn)

P,K, MGO, CA  
ЖӘНЕ МИКРО 
ЭЛЕМЕНТТЕРІМЕН 
ТЫҢАЙТУ 
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Міндет: әр өсімдіктің бүтіндігін сақтай отырып егістікті 
зиянкестерден, әсіресе цикл басында, аман алып қалу. 

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК:
-  мүмкін болатын зиянкестердің алдын алу,  құтылу 

әдістері
- әр зиянкестің даму жағдайы
- қадағаланатын белгілері
-  қол жетімді қадағалау әдістері 

(химиялық, агрономиялық)
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ЗИЯНКЕСТЕРГЕ ТӨЗІМДІ.
жоғары түсімді азықтық жүгері



Міндет: түсімді арттыру үшін арам шөптерден тазарту: 

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК: 
- арамшөптердің көбейуінің алдын алу 
- егіс алқабына арам шөптердің көбею қауіпі  
- арамшөптердің түрлерін қадағалау 
-  арамшөптердің шығуына дейін және шыққаннан кейін 

жасалатын іс шаралар

АРАМШӨПТЕРДЕН  
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АРАМШӨПТЕРГЕ ТӨЗІМДІ. 
жоғары түсімді азықтық жүгері



Міндет: түсімді жоғары алу үшін аурулардың алдын алу 
тәсілдері.

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК: 
- жылдық ауру қысымы  
- егіс алқабы санитариясының сапасы 
- қадағаланатын тамыр некроздары 
- аурудың барлығы немесе жоқтығы 
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АУРУЛАРҒА ТӨЗІМДІ. 
жоғары түсімді азықтық жүгері



Міндет: циклдің әр кезе  ңіне сәйкес сумен қамтамасыз ету .

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК: 
- өсімдіктің жас кезеңіне қарай суға мұқтаждығы 
- топырақтың ылғалдық қоры 
-  өнім алудың басты кезеңдерінде қуаңшылық болу қаупі 
- қолжетімді құрал-жабдықтар
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Міндет: мол және сапалы өнім алудың шешімін табу.

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК:
- өсімдіктің жетілу физиологиясы 
- дән ылғалдығының пайызы 
- сорттың бастырылу қабілеттілігі 
- астықты жинауды ұйымдастыру
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 ЖОҒАРЫ ӨНІМДІ.
жоғары түсімді азықтық жүгері



Міндет: өнімді сапалы санитарлық жағдайда сақтау 
тәсілін табу.

ЕСЕПКЕ АЛУ КЕРЕК: 
- астықтың санитарлық сапасы 
- астықты қолдану мақсаты 
- қойманың өнімділігі 
- қолжетімді кептіру мүмкіндіктері  
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САҚТАУҒА ЫҢҒАЙЛЫ.
жоғары түсімді азықтық жүгері


