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І бөлім. Ауыл шаруашылығы өндірісінің 
техникасы мен технологиясы

§ 1. Ғылымның ауыл шаруашылығының дамуына әсері. Органикалық 
және минералдық тыңайтқыштарды, зиянкестер мен аурулардан 

қорғау үшін улы емес құралдарды қолдану

Егіншілік – ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірумен айналысатын 
өндірістік сала. Егіншілік мынадай іргелі ғылым салаларының негізінде 
дамып келеді: топырақтану, өсімдіктер физиологиясы, агрохимия, өсім
діктану, биотехнология, экология, экономика және т. б.

Қазіргі заманғы егіншілік – экологиялық, экономикалық және тех
но ло гия лық тұрғыдан негізделген, жерді барынша ұтымды пайдалану, 
дақылдық өсім діктерді егіпөсіру үшін оңтайлы көрсеткіштері бар, өсім
діктерді өсіру тура лы ғылым.

Топырақты сапалы өңдеу арқылы оның құнарлылығын арттырып, 
өсімдіктердің өсіпжетілуіне жайлы жағдай жасауға және дақылдардың 
өнімділігін өсіруге болады.

Мысалы, агрономғалым А. И. Бараев 1950–1980 жылдары енгізген 
егіншіліктегі топырақты қорғау жүйесі Қазақстанда топырақтың эрозияға 
ұшырауын бәсеңдетуге мүмкіндік берді. Бұл жүйенің мәні – жер жырту 
кезінде жыртылған топырақ қабатының қайта аударылуын болдырмау.

Бұл тәсіл ылғалдануы жеткіліксіз жағдайдағы және жел эрозиясына 
ұшыраған топырақ үшін тиімді. Топырақтың жел эрозиясына тұрақ тылығын 
арттырады, ылғалды сақтайды және қарашірік қабатының сақталуына 
жайлы жағдай жасайды. Бұл әдіс егіншіліктің жоғары мә дениетін және 
агротехникалық мерзімдерді қатаң сақтауды талап етеді.

Ғылымның ауыл шаруашылығындағы маңызды бағыттардың бірі – се-
лекция (сұрыптау). Бұл – адамзат үшін пайдалы қасиеттерге ие жануарлар 
мен өсімдіктердің сұрыптарын жетілдіру немесе жаңа түрлерін шығару ту
ралы ғылым.

Қазақстанда негізгі егіншілік байлығы саналатын дәнді дақылдардың 
жаңа сұрыптарын жасайтын бірнеше ғылымизерттеу инс титуттары бар. 
Мұндай ғылыми орталықтарға А. И. Бараев атындағы ғы лыми өндірістік 
орталығы (ҒӨО), Қазақ егіншілік ғылымизерттеу институты және т. б. жа
тады.
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8. Тістерді аралау. Араланған артық жерлерді алып тастау.
9. Тістердің шет жақтарын аралап алып тастау.
10. Бөлшектерді біріктіру. Қажет болса, түрпі немесе қашауды қолдану.

33-сурет. Тістерді белгілеу

Ағаш бөлшектерді жартылай жасырын «қарлығаштың құйрығы» ат-
ты кертікті біріктіру (34сурет).

34-сурет. Жартылай жасырын «қарлығаштың құйрығы» атты 
кертікті біріктіру

Бұл біріктіру түрінде кертіктер бір жақтан көрінбей тұрады. Ұяшықта
ры бар (бір жағы бітеу) бөлшек тістері бар бөлшектерден қалыңдау келеді. 
Бұл біріктіру сызықтарын жасыру үшін орындалады (35сурет).
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§ 11. Металдарды кесу арқылы өңдеу. 
Металл кесу білдектерінің жіктелуі

Металдарды кесу арқылы өңдеу – металл кесу білдектерінің көмегі мен, 
дайындама денесіне кескіш құралды енгізу, пайда болған жоңқалар ды сы
дырып алып тастап, жаңа бет қалыптастыру негізінде жүзеге асырылады 
(38сурет).

38-сурет. Металдарды кесу арқылы өңдеу: 
а – жону; ә – жонғылау; б – бұрғылау; в – сүргілеу; г – қашау; 

ғ – дөңгелекпен ажарлау; д – жазық ажарлау; е – тартқылап жону

Кесу түрлері:
 – сыртқы цилиндр беттер үшін – жону, ажарлау, ысқылау, домалату, 

қашау;
 – ішкі цилиндр беттері үшін – ысыру, бұрғылау, үңгілеу, тартқылап 

жону, ажарлау, ысқылау, қашау;
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