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EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON PRODUCTIVITY 
ANDQUALITY OF TAMASHАPOTATO VARIETIES  

 
Abstract. This article presents the results of research carried out on a dark brown soils of Central Kazakhstan 

on the effect of nitrogen fertilizer on productivity and quality of potato varieties. 
The paper identified the main factors that provided efficiency of nitrogen fertilizers and determined the content 

of the main nutrients in the soil in which the potato varieties formed productivity and product quality. 
Keywords: Tamasha potato varieties, soil, nitrogen fertilizers, productivity, efficiency. 
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КАРТОПТЫҢ ТАМАША СҰРПЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІ МЕН 
САПАСЫНА АЗОТТЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ƏСЕРІ 

 
Аннотация. Орталық Қазақстанның ауыр құмбалшықты күңгірт қара қоңыр топырағында картоптың 

Тамаша сұрпының өнімділігі мен сапасына азотты тыңайтқыштардың əсерін зерттеу мақсатында жүргізілген 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындылары келтірілген.  

Зерттеу жұмыстары картоп сұрыптарының өнімі мен сапасын құруда азотты тыңайтқыштардың тиім-
ділігі мен топырақтағы негізгі қоректік заттар мөлшерлері келтірілген.  

Түйін сөздер: картоп, азотты тыңайтқыштар, өнімділік, өнім сапасы, тиімділік. 
 
Кіріспе. Картоп аса маңызды ауыл шаруашылығы дақылдарының бірі болып табылады. Кар-

топ түйнегінің ақуызы биологиялық құндылығы жағынан дəнді дақылдар ақуызынан анағұрлым 
жоғары бағаланады, ал құрамы жағынан басқа дақылдардың құрамында кездеспейтін жеңіл сіңімді 
амин қышқылдар мен дəрумендерге, көміртегіге бай келеді [1-4].  

Қазіргі таңда елімізде ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастыру жұмыстары жаңа бағытта 
қарқын алуда. Осыған сəйкес картоп шаруашылығын қарқынды дамыту ғылыми тұрғыда қарас-
тырылып шешілуі тиіс. Бұл тұрғыдан алғанда картоптың өңдеу технологиясын, оның энергети-
калық, экономикалық, экологиялық мəселелерін жан-жақты зерттеп талдау, еліміздің агроөнер-
кəсіптік кешенінің даму бағдарламаларын шешуде үлкен маңызға ие.  

Соңғы мəліметтерге сəйкес еліміздегі картоп шаруашылығымен айналысып жатқан ұсақ ша-
руашылықтардың үлесі ірі шаруашылықтармен салыстырғанда 1992 жылдан бері 51%-дан 98%-ға 
дейін өскен. Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің [5] мəліметтері бойынша еліміздегі 
картоптың егістік көлемі 2014 жылы 189,8 мың га құрап, басым бөлігі оңтүстік аймақтарды қам-
тыған. 
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Картоп бидайдан кейінгі басты екінші дақыл болып табылады, сондықтан бұл дақылға деген 
сұраныс жылма-жыл арта түспек. Қазіргі таңда елімізде картоптың өсіру технологиясын, оның 
аурулары мен зиянкестеріне қарсы химиялық шаралар, оны сақтау мен дайындау, сұрыпалмастыру 
секілді маңызды бағыттағы сұрақтары тыңғылықты зерттелінген [6-17]. Алайда осыған қарамастан 
картоп өнімділігі басқа елдермен (Белорусь, Ресей, АҚШ, Канада жəне т.б.) салыстырғанда едəуір 
төмен. Оның басты себептерінің бірі – картоптың топырақ құрамындағы негізгі қоректік заттарға 
деген қажеттілігін, тыңайтқыштарға қоятын талабын ескермегендіктен туындап отыр. 

Сондықтан Орталық Қазақстан жағдайында картоп сұрыптарының өнімділігі мен сапасына 
азотты тыңайтқыштардың əсерін анықтау мақсатында танаптық жағдайда тəжірибе салынды.  

Зерттеу əдістері мен нысандары. Ғылыми-зерттеу жұмысы Қарағанды облысы, Бұқар-
Жырау ауданының «Қарағанды өсімдік шаруашылығы жəне селекциясы ҒЗИ» ЖШС-нің ауыр 
құмбалшықты күңгірт қара қоңыр топырағында жүргізілді. Тəжірибе топырағындағы қарашірік 
мөлшері - 2,73-2,79%, жалпы азот - 0,147-0,172%, фосфор - 0,20-0,25%-ды құрады. Тəжірибе та-
наптарындағы топырақтың фосфор жəне калиймен қамтамасыз етілуі жоғары, нитратты азотпен 
қамтамасыз етілуі өте төмен болғандықтан азотты тыңайтқыштардың аясы жасалынды. Тəжірибе 
16 нұсқада, үш қайталауда салынды. Мөлдек көлемі – 20,0 м2. 

Азотты тыңайтқыш (Naa) егін себер алдындағы көктемгі өңдеу жұмыстары кезінде енгізілді. 
Көктемде отырғызу жұмыстарына дейін жəне дақылдың вегетациялық кезеңдерінде барлық 
нұсқалардан топырақтың қоректік заттар мөлшері мен ылғалдылығын анықтау мақсатында 0-20, 
20-40 см қабаттан топырақ үлгілері алынды. Топырақ жəне өсімдік үлгілерін агрохимиялық талдау, 
жалпы қабылданған əдістемелер негізінде жүргізілді. 

Отырғызу жұмыстары «Grimе» картоп отырғызғыш машинасымен атқарылды. Себу мөл-
шері - 3,5 т/га. Қолданылған сұрып – Тамаша. Отырғызу жұмыстарынан кейін топырақ бірден 
нығыздалды.  

Зерттеулер нəтижелері мен оларды талқылау. 2014-2015 ауыл шаруашылық жылы күзі 
суық, аз қарлы, көктемнің кеш шығуымен, жылдық жауын-шашын мөлшері орташа жылдық 
көрсеткіштен 90 мм-ге жоғары, айлық орташа ауа температурасы орташа жылдық көрсеткіштен            
2-30С-қа төмен болуымен ерекшеленді. 

Сəуір-мамыр айларында ауа температурасының төмен, жауын-шашын мөлшерінің мол түсуі 
топырақ өңдеу, егін себу жұмыстарына өзіндік кедергілерін келтіріп, картоп отырғызу жұмыстары 
тек мамыр айының үшінші онкүндігінің аяғында ғана жүргізілді. Осыған сəйкес егін көгі сұрып 
ерекшеліктеріне сəйкес мерзімінен 2-3 күнге кешігіп шықты. 

Дақылдың вегетациялық кезеңінде (V–VIII айлар) түскен жауын-шашын мөлшері 169 мм-ді 
құрады, бұл орташа жылдық көрсеткіштен 34 мм-ге немесе 44%-ға жоғары болды. 

2015–2016 ауыл шаруашылығы жылы картоптың өсіп-өнуіне қолайлы жыл болды. Бұқар 
Жырау ауданы жағдайында қыркүйек-тамыз айларында түскен жауын-шашын мөлшері 451 мм 
ылғалды құрады, бұл жылдық орташа жауын-шашын көрсеткіштерімен салыстырғанда 146,9 мм-ге 
көп. Наурыз–сəуір айларында түскен жауын-шашын мөлшері (43,7 мм) топырақты жоғары 
ылғалдылықпен қамтамасыз етіп, картоптың өнгіштігіне оң əсер етті. 

Зерттеу жүргізген жылдардағы қысқы-көктемгі кезеңдегі жауын шашын топырақ ылғал-
дылығын жоғарылатты. Картоп отырғызар алдындағы топырақтың өнімді ылғал мөлшері            
2015 жылы – 241,0 мм-ді, 2016 жылы – 193 мм-ді құрады (1-кесте).  

Картоп отырғызар алдында топырақтың 0-40 см қабатындағы өнімді ылғал мөлшері жылдар 
бойынша орташа 70 мм-ді, бір метр қабатта – 220 мм-ді құрап, өнім жиналғанға дейін осы деңгей-
де сақталды. Дақылдардың өсіп-өнуі кезеңінде (бүршіктену-гүлдену) екі рет суару жұмыстары 
жүргізілді, бұл дақылдың ылғалға деген қажеттілігін толық қанағаттандырды.  

Климаттық жағдайлар топырақтағы жүріп жатқан үдерістерге оң əсер етті. Дақылдың азотпен 
қоректенуінде аммонийлі азотпен салыстырғанда нитратты азоттың рөлі басым болды. 2015 жылы 
топырақтың жыртынды қабатында (0-40 см) оның мөлшері 9,0 мг/кг, 2016 жылы 19 мг/кг шама-
сында болды жəне картоптың өсіп-өнуі кезеңінде өнім құрауда топырақтағы азот мөлшері пай-
даланылғанымен нитрификация үдерісі нəтижесінде толықтырылып отырды (2-кесте).  

Топырақтың жылжымалы фосформен қамтамасыз етілуі – өте жоғары (80-82 мг/кг). Бұл 
алдыңғы   жылдардағы   топыраққа   үлкен   мөлшерде   енгізілген   органикалық   тыңайтқыштарға 
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1-кесте – Картоп егістігіндегі топырақтың тиімді ылғалдылық мөлшері мен динамикасы, мм 
 

Топырақ 
қабаты,  
см 

2015 ж. 2016 ж. 

отырғызуға 
дейін 

бүршіктену 
кезеңі 

гүлдену 
кезеңі  

отырғызуға 
дейін 

бүршіктену 
кезеңі 

гүлдену 
кезеңі  

0 - 20 33,7 33,1 28,6 26,2 51,2 34,8 

20 - 40 43,6 42,6 28,2 41,0 46,1 37,1 

0 - 40 77,3 75,7 56,8 67,2 97,3 71,9 

40 - 60 51,2 36,7 38,2 45,2 47,3 33,8 

60 - 80 55,1 49,3 45,8 42,3 47,6 34,2 

80-100 58,3 51,2 46,0 38,2 41,7 37,7 

0-100 241,9 212,9 186,8 192,9 233,9 177,6 

 
2-кесте – Картоп отырғызар алдындағы топырақтағы қоректік заттар мөлшері, мг/кг 

 

 
Топырақ 
қабаты,  
см 

N–NO3 P2O5 К2О 

отыр-
ғызуға 
дейін 

бүршік-
тену 
кезеңі 

гүлдену 
кезеңі 

 

отыр-
ғызуға 
дейін 

бүршік-
тену 
кезеңі 

гүлдену 
кезеңі 

 

отыр-
ғызуға 
дейін 

бүршік-
тену 
кезеңі 

гүлдену 
кезеңі 

 

2015 ж. 

0 – 20 9,8 6,7 7,5 80,8 78,3 78,5 845 878 864 

20 – 40 7,8 5,6 7,0 52,1 35,6 35,0 545 512 550 

0 – 40 8,8 6,2 7,2 66,4 57,0 56,8 695 695 707 

40 – 60 9,0 5,0 8,0 44,0 38,0 29,6 510 530 522 

60 – 80 8,4 5,0 7,2 20,4 17,2 15,6 258 295 247 

80–100 7,8 4,9 7,2 10,2 12,0 15,6 240 235 228 

2016 ж. 

0 – 20 20,4 17,3 23,0 82,4 82,0 81,6 951 943 940 

20 – 40 18,2 13,0 10,8 56,0 64,0 64,0 730 729 761 

0 – 40 19,3 15,2 16,9 69,2 73,0 72,8 840 836 850 

40 – 60 22,2 15,7 16,1 36,4 34,8 22,8 590 586 536 

60 – 80 18,2 11,2 15,2 14,8 17,6 14,8 269 220 275 

80–100 17,8 15,1 16,0 15,2 12,4 9,2 280 271 245 
 
байланысты болды. Топырақтың төменгі қабаттарында оның мөлшері бірден төмендейді. Негізгі 
мөлшері 0-20 см қабатта шоғырланған. Бұл дақылдарды фосформен қоректендіруде топырақтың 
беткі қабатының маңыздылығы жоғары екенін көрсетеді. Оның мөлшері дақылдың вегетациялық 
кезеңінде тұрақты болды.  

Алмаспалы калий де фосфор секілді өте жоғары (845-951 мг/кг). Дақылдың өсіп-өну кезеңінде 
калий өнім құрауға пайдаланғанымен оның мөлшері біркелкі болды. Бұл топырақтағы калийдің 
басқа да фракциялармен толықтырылып отырғанын көрсетеді. 

Азотты тыңайтқыштарды қолдану оның енгізілген мөлшеріне сəйкес топырақтағы нитратты 
азот мөлшерін 1,5-2 есеге дейін жоғарылатты (3-кесте). 

 
3-кесте – Азотты тыңайтқыштардың топырақтағы қоректік заттар мөлшеріне əсері, мг/кг 

 

Нұс- 
қалар 

2015 ж 2016 ж 

N–NO3 
0-40 см қабатта 

P2O5 
0-20 см қабатта 

К2О 
0-20 см қабатта 

N–NO3 
0-40 см қабатта 

P2O5 
0-20 см қабатта 

К2О 
0-20 см қабатта 

O 7,0 84,2 852 20,8 81,2 981 

N30 10,9 84,0 862 24,8 85,2 961 

N60 16,0 83,4 858 27,0 84,0 971 

N90 19,9 84,4 861 31,6 86,6 972 
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Топыраққа 90 кг ə.е.з мөлшерде тыңайтқыш қолдану N-NO3 мөлшерін 7 мг/кг-нан (бақылау) 
20 мг/кг-ға, 2016 жылы 20 мг-нан 31 мг-ға дейін арттырған. 

Азотты тыңайтқыштарды енгізу жылжымалы фосфор мөлшері мен калий мөлшеріне еш əсері 
болмады. Фосфор мөлшері жылдар бойынша аяларда 81-ден 87,0 мг/кг, калий 850-ден 970 мг/кг 
аралығында болып, мөлшері жоғары деңгейде қала берді. 

Зерттеу жұмыстары топырақтағы азот мөлшерінің төмен болуы картоптың азотқа деген қа-
жеттілігінің жоғары болғанын көрсетті.  

Өсімдік азотпен жақсы қоректенгенде оның құрамындағы ақуыздардың синтезделуі жақ-
сарады, сабақтың өсуі тездетіледі, жапырақтардың қартаюы кешіктіріліп, ағзаның өміршеңділгі 
сақталатыны белгілі, бұл өзгерістер біздің тəжірибеміздің нұсқаларында байқалды. Азотты нұс-
қалардағы картоптың жер үсті массалары қою жасыл түске ие болып, үлкен масса құрды. 

Енгізілген тыңайтқыштар картоптың Тамаша сұрпының өнімділігіне оң əсер етті (4-кесте).  
 

4-кесте – Азотты тыңайтқыштардың картоп сұрыптарының өнімділігіне əсері, т/га 
 

№ Нұсқалар 

2015 ж 2016 ж 

өнімділік 
қосымша өнім 

өнімділік 
қосымша өнім 

т % т % 

1 Бақылау 29,6 – – 20,2 – – 

2 N 30 35,6 6,0 20,0 26,6 6,4 31,7 

3 N60 36,2 6,6 22,2 24,4 4,2 20,8 

4 N90 35,5 5,9 19,9 23,5 3,3 16,3 

m, % 
НСР 05 

 
2,93 
2,75 

  
0,58 
2,22 

 

 

Кестеден көретініміздей, бақылаудағы өнімділік 2015 жылы климаттық ерекшеліктеріне 
сəйкес 29,6 т/га құрады. Нұсқалар бойынша топырақтағы нитратты азоттың мөлшерін жоғарылату 
картоптың азотпен қоректенуінде оң əсер етіп, өнімділікті арттырды.Ең жоғары өнім N60 нұсқасы 
бойынша топырақтағы N-NO3 мөлшерін 9,4 мг-нан 16 мг/кг-ға дейін жоғарылатқанда алынды, 
өнімділік 36,2 т/га (22,2%) құрады. Алайда нұсқалар арасындағы қосымша өнімнің жоғарылауы 
айырмашылығы небəрі 0,7 т/га құрады. Бұл топырақтағы нитратты азоттың төмен деңгейі жағ-
дайында азотты тыңайтқыштардың оң нəтиже беретінін көрсетеді. 

Жоғарыда атап өткендей, 2016 жыл ауа температурасының төмен, топырақ ылғалының жо-
ғары жағдайында картоптың Тамаша сұрпы фитофтороз ауруына шалдығуына сəйкес өнімділік 
күрт төмендеді. Нəтижесінде 2015 жылмен салыстырғанда негізгі өнім едəуір төмен болды. 
Енгізілген азотты тыңайтқыштардың топырақтағы нитратты азоттың мөлшерінің жоғары болуына 
сəйкес əсері төмен болды. Ең жоғары өнім N30 нұсқасынан алынды. Бұл бақылаумен салыстыр-
ғанда (20,2 т/га) қосымша өнім 6,4 т/га,топырақтағы N-NO3 мөлшерін 20,8 мг-нан 24,8 мг/кг-ға 
дейін жоғарылатқанда алынды. Топырақтағы азот мөлшерін одан əрі жоғарылату өнімге кері əсер 
етіп, қосымша өнім төмендеді. 

Зерттеу жұмыстары азотты тыңайтқыштардың тиімділігі топырақтағы нитратты азот пен 
енгізілген тыңайтқыштардың мөлшеріне, картоптың сұрып ерекшеліктеріне сəйкес, климаттық 
ерекшеліктеріне сəйкес өзгергенін көрсетті.  

Дақыл өнімінің сапалық көрсеткіштері, оның химиялық құрамы топырақ-климат жағдай-
ларына, қолданылатын агротехникалық шараларға, дақылдың биологиялық ерекшеліктеріне сəйкес 
өзгеретіні белгілі. Олардың тыңайтқыштарға деген қажеттілігін анықтай отыра, өнімнің сапалық 
құрамын өзгертуге мүмкіндік болады. 

Зерттеу жұмыстары картоп сұрыптарының өнім сапасына қолданылған азотты тыңайтқыштар 
түрліше əсер еткенін көрсетті (5-кесте).  

Картоп құрамындағы ылғалдылықты анықтау маңызды шаралардың бірі. Өйткені ондағы 
жүріп жатқан биохимиялық үдерістердің жүру қарқындылығы, əсіресе өнімді қыста сақтау кезін-
дегі оның жарамдылығы бойындағы ылғалға байланысты. Стандарттық көрсеткіштер бойынша 
оңтайлы ылғалдылық 20-22%-ды құрайды. Сондықтан  тəжірибедегі  алынған картоптың ылғалды- 
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5-кесте – Азотты тыңайтқыштардың картоп сұрыптарының өнім сапасына əсері, % 
 

Нұсқалар Ылғалдылық  Құрғақ зат Күл Крахмал 

2015 ж. 

Бақылау 81,3 19,7 0,88 15,60 

N30 78,2 21,8 0,98 17,80 

N60 79,1 21,9 0,95 17,80 

N90 80,9 19,1 0,92 15,88 

2016 ж. 

Бақылау 80,0 20,0 0,85 18,69 

N30 80,7 19,3 0,84 17,11 

N60 83,0 17,0 0,82 16,28 

N90 80,9 19,1 0,82 16,28 

 
лығы стандартқа жақын деп көрсетуге болады. Енгізілген азотты тыңатйқыштар түйнек құрамын-
дағы ылғалға еш əсері болмады. 

Картоп өніміндегі күл мөлшері жылдар бойынша 0,88-ден 0,98%; 0,82-ден 0,85% аралығында 
өзгерді. Зерттеу жұмыстары азотты тыңайтқыштардың күл мөлшеріне əсері төмен болғанын жəне 
жыл ерекшеліктері сəйкес қандай да бір заңдылықтың болмағанын көрсетті. 

Картоптың маңызды сапалық көрсеткіштерінің бірі – крахмал. Картоп түйнегінің құрғақ мас-
сасының 75%-ы крахмал мөлшеріне тиеді жəне негізгі қор заты болып табылады. Оның мөлшері 
асханалық сұрыптарда сұрып ерекшеліктеріне сəйкес 8-17%, ал крахмал өндіруші сұрыптарда 15-
25% аралығында болады. Крахмал мөлшерінің жоғары болуы өнімнің дəмдік қасиетін жоғары-
латады [18]. 

Крахмалдың стандартты жіктелуі бойынша 14-16% – орташа, 17-21% – жоғары деп есеп-
телінеді [19]. Зерттеуге алынған сұрыптар крахмал мөлшері бойынша орташа деңгейді қамтиды. 
Енгізілген тыңайтқыштар əсерінен оның мөлшері 0,9-3,3%-ға артты. Крахмалдың ең жоғары мөл-
шері 2015 жылы N30 жəне N60 (17,8%), 2016 жылы, керісінше бақылаумен салыстырғанда төмен-
дегені байқалды. Тыңайтқыш мөлшерін жоғарылату крахмал мөлшеріне теріс əсер етті. 

Қолданылған тыңайтқыштардың экономикалық тиімділігі тыңайтқыштардың өзіндік құны 
мен алынған қосымша өнімге сəйкес анықталды. 

Сонымен, зерттеу жұмыстары азотты тыңайтқыштардың тиімділігі топырақ құрамындағы 
нитратты азот мөлшеріне, гидротермиялық жағдайларға тəуелді екенін көрсетті. Картоптың сұрып 
ерекшеліктеріне сəйкес топырақтағы қоректік заттарға деген қажеттілігін толық қанағаттандырған 
жағдайда ғана одан жоғары, əрі сапалы өнім алуға мүмкіндік болады. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований, проведенных на темно-каштановых тяжелосуг-

ленистых почвах Центрального Казахстана по изучению влияния азотных удобрений на продуктивность и 
качество сорта картофеля Тамаша. 

В работе выявлены основные факторы, составляющие эффективность азотных удобрений и определены 
содержания основных элементов питания в почве, при которых сорт картофеля формировал урожайность и 
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