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Таблица 2. М инимальные требования для класса элита

Породы

Промеры, см* Ж ивая
масса,

кг

Индексы, %

Высота 
в холке

Косая
длина

_ТУЛ.

Обхват
Формата

Обхвата
груди

Костистости МасскдВод
ед

груди пясти
Верхкееннсейская 156,0 .162,0 184.0 21.0 520,0 П З.б 117,9 13,5 1 3 7 .0 -

Новокнргхзская 
{массивный тип) 154,0 157,0 189,0 20,0 530,0 120.4 122,7 13.0 145,1

Кушумская 157,0 159,0 187,0 20,0 520,0 117,6 119,1 12,7 134.4 •я г
Для примера приведены промеры верхнеенисейской и новокиргизской (* 

сивный тип) пород из инструкции по бонитировке лошадей местных пород (19* 
г.). Как видно из данных кушумская лошадь по своему росту превосходит указа ' 
ные породы, но по остальным показателям занимает промежуточное положение.

Обращает на себя внимание, что с утверждения кушумской порода (1976г.) 
настоящее время племенные лошади значительно изменились и по индексам к  
сложения приближаются к новокиргизской породе массивного типа.

Таким образом, выявленная взаимосвязь промеров лошадей с особенностям 
их хозяйственного использования в различных производственных условиях 
новится статистически выраженной при анализе средне популяционных показат 
лей исследуемого коне поголовья. Индивидуальные характеристики отдельный* 1 2 3 4 
лошадей могут быть самыми разнообразными. *

Абсолютные значения величин промеров показали их достаточно высокую 
достоверную родственную связь (происхождения), что указывает на консолидиро- 
ванность хозяйственно-полезных признаков лошадей по всем изучаемым хозяй-. 
ствам.
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Түйе шаруашылығы 
Верблюдов одство

УДК 664.

ТҮЙЕНЩ ӨРКЕІІІ МАЙЫ ШИКІЗАТЫНА СИПАТТАМА

Кененбай Ш .Ы ., доцент, х.т.н.
Алматы Технологияльщ Униеерсипіеті

Вгіміздщ экономикасының нарықшқ жүйсге кешуіне байлапысты мал шаруашылыш 
садасы, сонын ішіңде туйе шаруашылығы мол өнім алуға тнімді. Бутан Қазақстанда мал 
тулІгінІң жайылуына жарамайхын шөл жэне шөлент жайылымньщ мол болуы түйе 
шаруашылығын дамытуға үякен мүмкіндік береді,

Тсщырыптыц өзекмШгі
Еліміздің экономикасының нарықтық жүйеге көшуіне байланысты мал 

шаруашылығы саласынан жайылым көлеміне шаққанда мол өнІм алуға басты 
цазар аудартатыны белгілі.

Осьхндай жағдайда ең тиімді сала -  түйе шаруашылығы болып 
есептелінеді. Бутан Қазақстанда егіншІлік кәсіпке және түйе малынан басқа мал 
тулІгішң жайылуына жарамайтын шел жэне шөлейт жайылымның мол, 
жергшІктІ табиги климатқа көндаккен туйелердің жэне жергілікті 
түрғыңдардың түйенІ жыл бойы табиғи жайьшымда багып - өсіру 
тәжІрибесінің молдыгы түйе шаруашылығын дамытуға үлкен мүмкіндік береді.

Зерттеудің мацсаты мен міндеттері
Жұмыстың мақсаты өркеш майын көбірек қолдану ерекшеліктерін анықтау 

болып табылады. Мұндай өнімдерді дайьшдаудың пайдасы зор. Өйткені, 
халқьмыз сапалы таза енімдерді пайдалануды қалайды.

Жумысты орындау үшін мынадай міндеттер цойылды:
- түйенід ет өнімділігі, еттің химияяық қүрамы мен биологиялық қаснеттерін 
одебиеттік шолу жасап, материалдар жинастыру;
- түйе етінің және майының сапасына эсер ететін факторларды анықгау;
- өркеш майын қолданып, енім дайындау жэне олардьщ органолептикалық, 
физико-химиялық қүрамын зерттеу.

Қазіргі таңда бұл тағам түрі үлкен сүранысқа ие. БІздің коздеп отырған 
негізгі мәселеміз - қазақ халқыньщ үмьггылып бара жатқан дәстүрлі тағам 
дайындау стилін қайта жаңғырту.

Зерттеудіц гылыми жаңалыгы
Түйе өркеш майының ет өнімдер өндірісінде қолданылуы анықталды, түйе 

оркеш майын өндіру технолошясы жетілдірілді.
Зерттеу нэтнжелерінің қолданбалы қүндылығы мен жүзеге асырылуы.
Зерттеу нәтижелерІ негізІнде Алмагы Технояопдашқ Университетінің 

зертханасында жэне ЖК <(Алатау Дәмі» кәсіпорнында жасалған өнімнің 
рецептурасы анықталды.
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Қорғауға ұсынылған кегізгі қагидалар.
Қорғауға негізінентөмендегі мәселелер шығарылды:
- түйенің ет өнімділігі, еттің хнмштық кұрамы мен биологиялық 

қасяеттері;
- түйе етінІң және майының саоасына эсер ететін факторлар;

- өркеш майын қолданып, өнім дайындау және олардьщ органолеігшкалык, 
физико-химиялық қурамы;

- өркеш майьш қодданудың экономикалык тшмдІлІгі.
Өркеш май туралы мәлімет
Түйенің өркеші -  ең негізгі май сақгайтын жерінің бірі больш саналады. 

Өркеш майы көбіңде шұжық өндІретІн өнеркәсіптерде, өнімдердің тағамдық 
кұндылығъш арттыру үшін қолданылады. ^

Өркеш -  екі жақтағы соңғы алты қабыртқалардың ішкі жағының жэне 
көкшандырдьщ ақ сызығына дейінгі май қыртыстары [3]. ;

Сурег -  1. Екі вркешті туйепщ өркешінщ кацкасы

Екі өркешгі түйенің өркешішң каңкасы:
1-Көкірск омыртқалары, 2-Өркешгің май кыртысгары, З-Тері жамылғысы,

4-Бел омыртқалары

Жүргізілген әдебиеттІк шолу қорытындысъі бойьшша гүйе етінід өркеш 
майы тағамднқ өнімдерді дайындауда өте аз мөлшерде пайдаланылатыны 
анықгалды. Зертгеу жұмысымның нәтижесІнде тұздалған түйе етінің өркеШ 
майын тағам дайындауда кеңінен қолдануға жагдай жасайтын технология 
жуйесін ұсыну болып отыр.



Түйе етінің өркеш майынан тағам дайындауда аз пайдалануы оның 
физико-химиялық қурамыньщ басқа мал етгерІнің көрсеткіштерінен айрықша 
өзгешелІгі болып отыр.

Сондықтан, экспериментальдік жұмыстарын тұздалған өркеш майын 
зерттеу арқылы, дэмдеуіштерді пайдала отырып, құндылығын артгыру арқнлы, 
дайын өнімдер жүйесін қальштастыру.

Туздалған өркеш майын пайдалану арқылы дайындалғаы өнІм 
технологиясының жүйелік жобасын жасау 2-суретте көрсетілген,

Түйе етінІң өркеш майынан жасалған «Өркеш дәмі» тағамыньщ 
технояогиялық схемасы:

Сурет 2. «Өркеш дэмі» тағамының технологи ялық дайьшдау процесі

Технологиялык процесс ендіріске шығарылатын шикізатхың дайындығы 
Г„ рецептура бойынша жүргізіледі және зерттелген өнімнІң рецуптурасын кесте-1 
I КУрастырдық.

I Кссте - 1. Түйе өркеш майынан жасалған тағамының рецептурасы
1 ТІІикізатгарднң аталуы 1 кг, г 10 кг, кг

6 d v t t o  массасы неттомассасы брутто массасы нетто массасы
1 І ІЙ К о »  май 1000 1000 100 100
1 :ІУ»Г>с 2̂ 5 2.5 0,25 0,25

Л й . 2,5 2,5 0,25 0,25
1 ‘Л &  ftp жалырагы 2,5 2.5 0,25 0,25

40 40 0.4 0,4
1' 100 70 10 0,7

б у р м ш 2.5 ________ 2 , 1  . 0,25 0,25
jjyftM JI КұРЬЕШ 250 250 0,250 0,250
І ш іг м м і .і 1 кг 10 кг
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Дайындау технодогиясы:

Түие өркеш: майык 15x1 Осм, халыңдығы 5см етіп кесіп аламыз.Содац 
сарымсақды ашып, үккіштен өткізіп, қара бұрыш, тұз қосьщ, өркеш ШІ 
жақсылап тұрып араластырамыз.Содан кейін оны тоңазытқыпгга 2-3 күн 
мыз, Алынған өяімді қазанда немесе кастрюльде 2,5-3 сағат бойы дісіш|| 
Дайындығьгна 30 минут қалған кезде, зире, күнзе, лавр жашграғын қос 
Содан кеиш, оны судан шығарьш альш, қызыл бұрышқа саламыз.Мұздаі 
Сапаға дойылатын талаптар: өнім біртекті масса болу керек, дәмі 
тағамға сәйкес болу керек. Жіберу.

Даиын өнімнің тағамдақ құнд ыл ығын кесте-2 корсеттІк.

Кесге — 2, Тұздалған өркеш майдан жасалған «Өркеш  дәмі» өніЩ 
тагамдық құндылығы

К өрсетк іттер
А лынған нзтиж елері - '

Зуздалған  өркеш м ай  
Сбақьшау)

Сьшаққа алынғаң 'гкЩ 
өрксш м ай

Тағамдық қүндешыЕы, % ■'4м
Ақуыз 4.0 4,7 Т Щ
М ай 71.75 72,9
КөмІрсулар 0.14 0,15
Ы лғалдыгы 21.00 18,0 :Щ
К үл ■ 0.10 ° -11 "%Энергетихалық кундылығы, ккал 675 717

Осы кестеде берілген мэліметтер бойынша «Тұздалған өркеш майдан Ш 
сшіған өншінщ қурамында ақуыз мөлшері 4,7% болды. Бұя бақылау ре ' ® 
алынған «Өркеш маймен» салыстырганда жоғары екекін керсетеді. к  
мөлшері 73% құрады. Сонымен қатар, сынаққа алынған өнімде көмірсул 
мөлшері Д /о құрады, ал «Өркеш майда» олардьщ мвлшерІ ескермеу 
болатын 0,15% болды. Зерггелғен өнімнщ ылғалдылығы -  18,0%, күл -ОД П  
ды хұраса, бақылау өнімінде сәйкесінше 21,0 жэне 0,10% құрады.

Дайын өнІмнің рецептурасына экономикалық тншдіяік есебін анықгаузШ|ч- 
еншшщ калькуляцнялық карташ н есептедәк, Ікг данын өнімнің өзіндік қ ұ ш  
ПООтгоолды.

Түйенің өркеш майынан жасалган өнім экономикалық жағынан тиімд*|- 
се е і оның тағамдық құңдшіыты жоғары және бағасы томен болып кеяеді.

німнщ сату бағасын калькуляцияльіқ жолмен анықтайды. Әрбій 
даііындалатью өнімге каяькуляциялық карталар қурастырыльш, өвделеді.

Жүрпзшген талдау келесідей қорытынды жэне кепілдік беруге мүмкіндік 
береді:

Халан өніміне жатқдауымызға болады.
Қажетті иіикізатымыз арзан багаға туседі
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ВЕРБЛЮДОВОДСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Баймуканов А., Турумбетов Б.С., Баймуканов Д.А., доктора с.-х. наук, 
Ермаханов М., кандидат с.-х. наук 

Ю го-Западный НИИ животноводства и растениеводства

В программе развития верблюдоводства подробно излагаются: анализ текущей ситуа
ции развития отрасли в мире и Республике Казахстан, оценка текущей ситуации состояния 
отрасли верблюдоводства с учетом состояния в регионах, анализ научно-технологнческого 
развития отрасли верблюдоводства, проблемные вопросы и приори-тетные направления 
(тучных исследований в мире, анализ научного обеспечения отрасли верблюдоводства в Ка- 
іахстане, предложения по дальнейшему технологическому развитию отрасли верблюдовод
ства в Республике Казахстан.

А нализ текущей ситуации отрасли верблюдоводства в мире. Верблю
доводством занимаются в 27 странах мира Ближнего Востока, Северной и Цен
тральной Африки, Монголии, Китая и Центральной Азии. В последние 30 лет 
динамично развивается верблюдоводство и в Австралии.

По данным ФАО в 2009 г численность верблюдов в мире составляла 23 
млн. голов, генофонд которых представлен 50 породами дромедаров и 7 поро
дами бактрианов [1].

На Африканском континенте разводят 12 пород дромедаров (3500 тысяч 
голов или 15% от мирового поголовья) или 21% от пород верблюдов. В Азии и 
Океании генофонд верблюдов представлен 9 породами дромедаров к 5 порода
ми бактрианов (4000 тысяч голов или 17% от мирового поголовья) или 25% от 
пород верблюдов. На Ближнем Востоке разводят 31 породу верблюдов, в том 
числе 29 пород дромедаров и 2 породы бактрианов (14500 тысяч голов или 63% 
от мирового поголовья) или 54% от пород верблюдов.

В связи с увеличением пустынных, полупустынных и деградированных 
земель ФАО намерено усилить организационную работу по дальнейшему раз
витию верблюдоводства и пустынного животноводства.

В рамках нового проекта помощи странам третьего мира руководство ООН 
планирует усилить исследования с целью определения роли верблюжего моло-
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