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І бөлім. Ауыл шаруашылығы өндірісінің 
техникасы және технологиясы

§ 1. Өсімдік шаруашылығының негізгі бағыттары. 
Көкөніс және жеміс дақылдарын өсіру технологиясы

Өсімдік шаруашылығы ауыл шаруашылығының жетекші саласы бо-
лып табылады. Онда адамдарға тамақтану, малға азық ету және өндіріске 
шикізат үшін өсімдік дақылдарын өсірумен айналысады.

Өсімдік дақылдары – адамның тағам, малға азық, дәрі-дәрмек және 
өзге шикізат үшін өсіретін өсімдіктері.

Өсімдік шаруашылығы жекелеген дербес салаларға бөлінеді: егіншілік, 
көкөніс шаруашылығы, жеміс шаруашылығы, көркемдік бақшашылық 
және гүл шаруашылығы.

Егіншілік – өсімдік шаруашылығының саласы, дәнді дақылдар, техни-
калық дақылдар өсірумен айналысады.

Дәнді дақылдарды өсіру – халықты нан тағамдарымен, мал шаруашылы-
ғын мал азығымен қамтамасыз етеді. Негізгі дәнді дақылдарға бидай (2-су-
рет), арпа, қара бидай, сұлы, күріш жатады.

2-сурет. Бидай – басты ауылшаруашылық дақылы

Техникалық дақылдар өнеркәсіптің әрқилы саласына арналған шикізат 
үшін өсіріледі. Оған зығыр, қант қызылшасы, күнбағыс, мақта өсімдігі 
және т. б. жатады. 
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Қашау – тазалап өңдеу үшін қажет (12-сурет). Сондай-ақ ұста қашауы-
ның бірнеше түрі бар, оларды жүзінің еніне байланысты айырады.

12-сурет. Қашау

Ағаш балға (киянка) – ағаштан немесе резеңкеден жасалған болуы 
мүмкін (13-сурет). Ағаш балға қашаумен жұмыс істегенде қолданылады, 
оның сабы ұстауға ыңғайлы болады. Ағаш балғаны қолдану кескіш 
аспаптардың сабын бүлдіруден сақтайды.

13-сурет. Ағаш балға

Қол бұрғысы – әрқилы диаметрлі саңылаулар бұрғылауға арналған 
(14-сурет).
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33-сурет. Бөлшектің техникалық суреті

Сызба – сызу аспаптарымен орындалған бұйымның бейнесі, оның 
мәліметтері бұйым жасау, бақылау және сәйкестендіру үшін қажет (34-су-
рет).

34-сурет. Бөлшек сызбасы: а – алдыңғы көрініс; ә – бүйір көрініс; 
б – жоғарғы көрініс; в – негізгі өлшемдер; г – негізгі жазу

Сызуды дұрыс оқу үшін затты жазықтық бетінде бейнелеу ережесін, 
сондай-ақ сызуды орындау үшін қабылданған шартты белгілерді білу 
қажет.
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3-кестенің соңы
5 Дайындамаға сегіз 

қырлы сызық түсіру, 
сегіз қырлы дайын-
даманы рейсмуспен 
сызу 

 
Сызғыш, 
рейсмус, 
қарындаш

6 Дайындаманы 
верстакка бекітіп, 
сегіз қырланғанша 
сүргілеу 

 

Верстак, 
сүргі

7 Бөлшекті рашпиль-
мен домалатып 
түрпілеу

 

Верстак, 
рашпиль

8 Бөлшектің диаметрін 
кронциркульмен 
және сызғышпен 
бақылау. Қажет 
болған жағдайда 
керекті өлшемге 
дейін өңдеу

 

Кронцир-
куль, 
сызғыш

9 Бөлшекті зімпара 
қағазбен тазарту  

Зімпара 
қағаз
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