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POTATOES’ RESPONSE  
ON BIOLOGICAL FERTILIZERS 

 
Abstract. The results of the study conducted during 2015-2016 on dark chestnut soils Central Kazakhstan to 

study the effect of biological fertilizers on productivity and quality of Tamasha potato varieties. 
This paper presents the factors determining the efficiency of bio-fertilizers, defines levels of key nutrients in 

the soil, forming the yield and quality of potatoes. 
Keywords: Tamasha potato varieties, soil, biological fertilizers, productivity, efficiency. 
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КАРТОПТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ  
ТЫҢАЙТҚЫШТАРҒА ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 
Аннотация. Орталық Қазақстанның ауыр құмбалшықты күңгірт қара-қоңыр топырағында картоптың 

Тамаша сұрпының өнімділігі мен сапасына биологиялық тыңайтқыштардың əсерін зерттеу бағытында 2015–
2016 жылдары жүргізілген екі жылдық ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелері келтірілген.  

Зерттеу жұмыстары биологиялық тыңайтқыштардың тиімділігі оның құрамына ғана емес, сыртқы фак-
торлардың əсерінен, оның ішінде алдымен топырақ жағдайы мен картоптың макроэлементтермен қамта-
масыз етілуіне байланысты екендігін көрсетті.  

Түйін сөздер: картоп сұрыптары, топырақ, биологиялық тыңайтқыштар, өнімділік, тиімділік. 
 
Кіріспе. Тəуелсіздік алған кезеңнен бері еліміздің агроөнеркəсіп кешенінде өндірістің тұрақты 

өсуі мен еңбек өнімділігінің жоғарылағаны, саланың негізгі қорлары жаңартылып, ауыл шаруа-
шылығы өнімдерін экспорттаудың артқаны байқалады. Нарықтық жағдайда халық санының ар-
туына сəйкес азық-түлік өнімдеріне деген сұраныстың артып, сапалы өнімдерге деген қажеттілік 
жоғарылауда. Елді азық-түлікпен қамтамасыз етіп, экономиканы дамытудағы ауыл шаруашылы-
ғының маңызды рөлін ҚР Президенті Н. Ə. Назарбаевтың «Əлеуметтік-экономикалық жаңғырту – 
Қазақстан дамуының басты бағыты» – атты 2012 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан халқына 
Жолдауында атап өтті [1]. 

Осы Жолдауға сəйкес саланы мемлекеттік реттеу мен жаңғыртудың жаңа тетіктерін қолдану 
қажеттілігіне байланысты ҚР АӨК-сін дамытудың жаңа бағдарламасы əзірленді. Осы бағдар-
ламаға сəйкес нарықта үлкен сұранысқа ие құнды дақылдарды ауыспалы егіс жүйесіне енгізу, 
олардың егіс көлемін арттырып, жоғары сапалы өнім алу жолдары қойылды. Аталмыш құнды, 
сұранысқа ие дақылдардың бірі – картоп. 
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Картоп – ас мəзіріндегі маңызды тағамдардың бірі. Еліміздің əр азаматына шаққанда, кар-
топтың күндік орташа қолдану мөлшері орта есеппен 120–130 кг құрайды, бұл қазақстандықтар 
үшін картоптың «екінші нан» ретіндегі маңыздылығын көрсетеді.  

Еліміздегі өсірілетін жалпы картоп алаңының 85%-ы жекеменшік үй жер телімдеріне тисе, тек 
15%-ы ғана ауыл шаруашылығы өндірістеріне тиесілі екен. Алайда соңғы жылдары ауыл шаруа-
шылығы ұжымдарында өсірілетін картоптың үлесі артуда жəне бұл көрсеткіш 2020 жылы бірнеше 
есеге жоғарылайды деп жоспарлануда.  

2014 жылғы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің статистикалық 
мəліметіне сəйкес еліміздегі картоптың орташа өнімділігі 25 т/га құраған. Егер картоп шаруашы-
лығының даму деңгейі экономикалық жағдайға тікелей тəуелді екенін ескерсек, картоп, көкөніс 
дақылдары секілді тиімділігі жоғары саланың бірі болып табылады. Əр аймақ ерекшеліктеріне 
сəйкес картоптың өзіндік құны теңгеге шаққанда 15-20 теңгені, өткізу құны 50-60 теңгені құраса, 
рентабельділік 50%-дан 300% аралығын құрайды екен [2]. Бұл нарықта дақылға деген үлкен 
сұраныстың жоғары екенін көрсетеді. 

Алайда осыған қарамастан картоп өнімділігі басқа елдермен (Белорусь, Ресей, АҚШ, Канада 
жəне т.б.) салыстырғанда едəуір төмен. Басты себептерінің бірі – картоптың топырақ құрамындағы 
негізгі қоректік заттарға деген қажеттілігін, тыңайтқыштарға қоятын талабын ескермегендіктен 
туындап отыр. Қазіргі таңда Қазақстанда картоптың биологиялық ерекшеліктерін, оның селек-
циясы мен өсіру технологиясын зерттеуде ғалымдардың көптеген ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нəтижелері жарияланған [3-9 жəне т.б.]. Алайда картоптың минералды қоректену жағдайлары мен 
тыңайтқыштарға деген қажеттілігін анықтау секілді маңызды сұрақтар қарастырылмаған. 

Зерттеу жұмыстарының мақсаты. Орталық Қазақстан жағдайында картоптың өнімділігі мен 
сапасына биологиялық тыңайтқыштардың əсері мен олардың топырақтағы қоректік заттарға деген 
қажеттілігін анықтау мақсаты қойылды. 

Зерттеу əдістері мен нысандары. Ғылыми-зерттеу жұмыстары Қарағанды облысы, Бұқар-
Жырау ауданының «Қарағанды өсімдік шаруашылығы жəне селекциясы ҒЗИ» ЖШС-нің ауыр 
құмбалшықты күңгірт қара-қоңыр топырағында жүргізілді. Тəжірибе топырағындағы қарашірік – 
2,73-2,79%, жалпы азот – 0,147-0,172%, фосфор – 0,20-0,25%-ды құрады. Тəжірибе 16 нұсқада, үш 
қайталауда салынды. Мөлдек көлемі – 20,0 м2. 

Отырғызу жұмыстары алдында картоп түйнектері мен оның бүршіктену мен гүлдену кезең-
дерінде жер үсті мүшелері «Гумат Суфлер» (өңдеу мөлшері 0,25-0,3 л/га), «Биостим Универсал» 
(0,5-2 л/га), «Интермаг Профи Картофель» (1,0-2,0 л/га) атты биологиялық тыңайтқыштармен 
өңделді. 

Көктемде отырғызу жұмыстарына дейін барлық нұсқалардан топырақтың қоректік заттар 
мөлшері мен ылғалдылығын анықтау мақсатында 0-20, 20-40 см қабаттарынан, ал бақылау нұс-
қасынан əр 0-20 см қабат сайын бір метр қабатқа дейінгі тереңдікте топырақ үлгілері алынды. 
Алынған үлгілерден жалпы əдістеме бойынша агрохимиялық талдау жұмыстары жасалынды. 

Отырғызу жұмыстары «Grimе» картоп отырғызғыш машинасымен жүргізілді. Себу мөлшері – 
3,5 т/га. Қолданылған сұрып –Тамаша. Отырғызу жұмыстарынан кейін топырақ бірден нығыз-
далды.  

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             
2–3 С-қа төмен болуымен ерекшеленді (1-кесте). 

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  
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1-кесте – Зерттеу жүргізілген жылдағы гидротермиялық жағдайлар  
(«ҚӨШжС ҒЗИ» ЖШС метеопост мəліметтері бойынша) 

 

Айлар  
Температура, С 

орташа жылдық 2015 ж. + 2016 ж. + 

Мамыр 13,4 13,6 +0,2 13,4 – 

Маусым 19,0 18,6 -0,4 17,6 -1,4 

Шілде 20,2 20,3 +0,1 18,9 -1,3 

Тамыз 18,1 14,4 -3,7 17,7 -0,4 

V–VIII 17,7 16,7 -1,0 16,9 -0,8 

Жауын-шашын мөлшері, мм 

Мамыр 36,6 69,1 +32,5 16,5 -20,1 

Маусым 32,5 47,5 +15,0 43,5 +11,0 

Шілде 43,6 44,2 +0,6 127,9 +84,3 

Тамыз 23,6 9,1 -14,5 9,1 -14,5 

А.ш. жылы бойынша 304,9 394,4 +89,5 401,8 +96,9 

IX–IV  168,6 224,5 +55,9 204,8 +36,2 

V–VIII 136,3 169,9 +33,6 197,0 +60,7 

 
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 ылғалдылы-
ғын жоғарылатты. Картоп отырғызар алдындағы топырақтың өнімді ылғал мөлшері 2015 жылы – 
241,0 мм-ді, 2016 жылы – 193 мм-ді құрады (2-кесте).  

 
2-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 

 
Маусым-шілде айларындағы түскен жауын-шашын топырақ ылғалдылығын өнім жиналғанға 

дейін қанағаттанарлық күйде сақтауға мүмкіндік берді.  
Гидротермиялық жағдайлар картоптың минералды қоректенуі мен топырақтағы жүріп жатқан 

үдерістерге өз əсерін тигізді (3-кесте). 
Топырақтағы нитратты азот көктемгі-жазғы гидротермиялық жағдайларға сəйкес өзгеріп 

отырды. 2015 жылы картопты отырғызу жұмыстары алдында топырақтың 0-40 см қабатында 
азоттың деңгейі төмен (8,8 мг/кг), 2016 жылы – орташа (19,3 мг/кг) болды. 40-60 см жəне одан 
төменгі қабаттарындағы мөлшері жоғары қабатпен шамалас деңгейде болды.  

Ылғалдылықтың жоғары жағдайында нитратты азоттың төменгі қабаттарға қарай шайыл-
ғанын көрсетеді. Бұл дақылдың өсіп-өну кезеңінде азотқа деген қажеттілігі жоғары болғанын 
көрсетеді.  



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан 
  

   
66  

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

Топырақ 
қабаты,  
см 

N–NO3 P2O5 К2О 

отырғызуға 
дейін 

бүршіктену 
кезеңі 

гүлдену 
кезеңі 

отырғызуға 
дейін 

бүршіктену 
кезеңі 

гүлдену 
кезеңі 

отырғызуға 
дейін 

бүршіктену 
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 

 
Картоптың бүршіктену кезеңінде топырақтағы азоттың мөлшері біртіндеп төмендеген, бұл 

дақылдың өсіп-өнуі кезінде оны өнім құрау үшін пайдаланғанын байқатты. Кейіннен гүлдену ке-
зеңінде топырақтағы нитрификация үдерісінің қарқындылығы азот мөлшерінің артуына əкелді.  

Топырақтың жыртынды қабатындағы (0-20 см) жылжымалы фосфор мөлшері өте жоғары (80-
82 мг/кг) болды. Бұл алдыңғы жылдардағы топыраққа үлкен мөлшерде органикалық тыңайтқыш-
тарды қолданғаннан болған. Төменгі қабаттарда оның мөлшері бірден төмендейді, негізгі мөлшері 
0-20 см қабатта шоғырланған. Одан төменгі қабаттарда оның мөлшері 2-2,5 есеге төмендеген. Бұл 
картоптың фосформен қоректенуінде жоғарғы қабаты маңызды болғанын көрсетеді.  

Зерттеу жылдарында топырақтағы алмаспалы калий мөлшері де фосфор секілді өте жоғары 
(845; 951 мг/кг). Дақылдың өсіп-өну кезеңінде оның мөлшері тұрақты болды. Зерттеу жұмыстары 
қоректену нəтижесінде калий мөлшері төмендегенімен топырақтағы басқа да фракциялармен 
толықтырылып отырғанын көрсетті. 

Қолданылған биологиялық тыңайтқыштар сапалық құрамы жағынан картоптың өсіп-өнуіне 
қажетті барлық минералды жəне органикалық заттарға бай келеді. «Биостим Универсал» биоты-
ңайтқышының құрамында өнім құрауға қажетті аминқышқылдарымен қатар (10%), азот (6%) жəне 
калиймен (3%) қамтамасыз етілген. Құрамындағы аминқышқылдар өсімдіктің ферменттік жүйесі 
мен ақуыздың биосинтезделуі үшін негізгі материал болып табылады. Бұл өз кезегінде өсімдік 
өркенінің ұзаруына, гүлдену, өнім түзу кезеңдерінде оң əсерін тигізеді. 

Гумат калия Суфлер – құрамында жоғары мөлшерде гуминді заттары (80%) бар органикалық-
минералды тыңайтқыш. Өсімдіктің өсіп-өнуі мен жеміс салу кезеңдерінде тыңайтқыш құрамын-
дағы белсенді гумин қышқылдарының қосылыстары белсенді əсер етеді. 

Интермаг Профи Картофель – концентрленген сұйық микротыңайтқыш. Ол картоптың ауру-
ларға, сыртқы орта жағдайларына төзімділігін арттырады, түйнек құрамындағы крахмал мөлше-
ріне, өнімнің сапалық қасиеттеріне оң əсер етеді. Құрамындағы бар теңестірілген микроэлементтер 
(MgO, SO3, B,Cu, Fe, Mn жəне т.б.) мен жалпы азот (15%) картоптың қоректік заттарға деген 
қажеттілігін толық қанағаттандырады. 

Биологиялық тыңайтқыштарды қолдану картоптың минералды қоректену жағдайын жақсар-
тып, бақылаумен салыстырғанда өсімдіктер қуатты сабақ құрып, жапырақтары қою жасыл түске ие 
болып, нəтижесінде фотосинтетикалық үдерістердің қарқындылығын арттырып, өнім түзуге оң 
əсер етті.  

Биологиялық тыңайтқыштардың картоп сұрыптарының өнімділігіне əсері 4-кестеде келті-
рілген. 
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4-кесте – Биологиялық тыңайтқыштардың картоптың Тамаша сұрпының өнімділігіне əсері, т/га 
 

№ Нұсқалар 

2015 ж. 2016 ж. 

өнімділік 
қосымша өнім 

өнімділік 
қосымша өнім 

т % т % 

1 Бақылау 29,6 – – 20,2 – – 

2 Гумат Суфлер 35,1 5,5 18,6 22,7 2,5 12,4 

3 Биостим Универсал 34,1 4,5 15,2 22,4 2,2 10,9 

4 Интермаг Профи  30,1 0,5 1,7 20,3 0,1 0,5 

m, % 
НСР 05 

 
2,93 
2,75 

 
1,93 
0,75 

  

 

Бақылаудағы өнімділік 2015 жылы - 29,6 т/га, 2016 жылы – 20,2 т/га құрады. Зерттеу жүргі-
зілген жылдардағы биотыңайтқыштардан алынған қосымша өнім жылдың климаттық ерекше-
ліктері мен тыңайтқыштардың түрлеріне сəйкес 2,5-тен 5,5 т/га аралығында өзгерді. Ең жоғары 
өнімділік «Гумат Суфлер» нұсқасынан (35,1 т/га – 2015 жылы, 2,5 т/га – 2016 ж.) алынса, осы 
шамалас көрсеткіш «Биостим Универсал» тыңайтқышынан да алынды. Қосымша өнім жылдар 
бойынша тиісінше 4,5 жəне 2,2 т/га құрады. «Интермаг Профи Картофель» нұсқасы екі жыл қата-
рынан бақылау нұсқасы деңгейінде берді. Бұл тыңайтқыш құрамындағы микроэлементтердің 
картоп өнімін құрауындағы қажеттілігі төмен болғанын көрсетті. 

Негізінен зерттеу жүргізілген жылдары картоптың өнім құрауына климаттық жағдайлар кері 
əсер етті. 2015 жылы тамыз айының 25-нен 26-на қараған түні ауа температураның – 3-5 С-қа 
бірден төмендеуі, картоптың үсікке ұрынуына əкелді. Жапырақтар солғын тартып, бір аптаның 
ішінде қарайып, тек сабақтар ғана жасыл күйінде қалды. 

2016 жылдың маусым-шілде айларындағы жауын-шашынның мол түсуі (171,4 мм, бұл орташа 
көрсеткіштен 95,3 мм-ге жоғары), ауа температурасының төмен, топырақ ылғалының жоғары 
болуынан картоптың жерүсті мүшелері фитофтороз ауруына ұшырады. Аурулардың алғашқы 
белгілері картоптың сабақтары мен жапырақтарында байқалды. Жапырақтарда күлгін түсті дақтар 
пайда болып, көлемі ұлғайды, кейіннен жер үсті мүшелері толық солып қалды.  

Биологиялық тыңайтқыштарды тиімді қолдана отырып, алынған өнімнің химиялық құрамын 
өзгертуге, олардың сапалық қасиеттерін жоғарылатуға мүмкіндік беретінін көрсетеді (5-кесте). 
 

5-кесте – Биологиялық тыңайтқыштардың картоп сұрыптарының өнім сапасына əсері, % 
 

Нұсқалар Ылғалдылық  Күл Клетчатка Крахмал 

2015 ж. 

Бақылау 80,3 0,88 1,02 15,60 

Гумат Суфлер 80,8 0,98 1,04 17,53 

Биостим Универсал 81,5 0,95 1,10 17,80 

Интермаг Профи 81,8 0,92 1,09 15,88 

2016 ж. 

Бақылау 80,0 0,85 0,83 15,69 

Гумат Суфлер 80,3 0,66 0,83 16,02 

Биостим Универсал 80,2 0,79 0,86 16,70 

Интермаг Профи 83,8 0,86 0,83 18,15 
 

Зерттеу жұмыстары биологиялық тыңайтқыштардың өнім сапасына түрліше əсер еткенін 
көрсетті. Түйнектегі ылғалдылық ондағы өтіп жатқан үдерістердің белсенділігіне əсер етіп, əсіресе 
бұл сақтау кезінде маңыздылығы жоғары. зерттеуге алынған картоп түйнетерінің ылғалдылығы 80-
83% аралығында ауытқыды. Нұсқалар арасында қандай да бір заңдылық байқалмады. 

Сұрыптар бойынша картоп өніміндегі күл мөлшері нұсқалар бойынша 0,85-тен 0,98%-ға дейін 
енгізілген тыңайтқыштардың түрлері мен химиялық құрамына сəйкес өзгеріп отырды. Қолда-
нылған тыңайтқыштар күл мөлшеріне əсері төмен болды. 
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Клетчатканың адамның күнделікті тағамдарында алатын маңыздылығы жоғары. Ол тағамға 
нəрлік қасиет беріп, ағзаның тазалануына оң əсер етеді. Зерттелініп отырған Тамаша сұрпының 
өнім құрамындағы клетчатка мөлшері 2015 жылы 1,02-1,10%, 2016 жылы – 0,83-0,86% аралығында 
өзгерді. Түйнектің сапалық құрамына биологиялық тыңайтқыштардан гөрі климаттық 
жағдайлардың əсері жоғары болды.  

Картоптың маңызды сапалық көрсеткіштерінің бірі – крахмал. Картоп түйнегінің құрғақ 
массасының 75%-ы крахмал мөлшеріне тиеді жəне негізгі көміртегі болып табылады. Оның мөл-
шері асханалық сұрыптарда сұрып ерекшеліктеріне сəйкес 8-17%, ал крахмал өндіруші сұрыптарда 
15-25% аралығында болады. Крахмал мөлшерінің жоғары болуы оның дəмдік қасиетін жоға-
рылатады [10]. 

Крахмалдың стандартты жіктелуі бойынша 14-16% – орташа, 17-21% – жоғары деп есеп-
телінеді [11]. Тəжірибедегі картоптың крахмал мөлшері бойынша орташа деңгейді қамтиды. 
Енгізілген биотыңайтқыштар əсерінен оның мөлшері 0,6-2,4%-ға артты. Крахмалдың ең жоғары 
мөлшері 2015 жылы «Биостим Универсал» (17,8%), 2016 жылы «Интермаг Профи» (18,15%) 
нұсқаларынан алынды.  

Зерттеу жұмыстары қолданылған барлық биотыңайтқыштардың экономикалық тиімділігі жо-
ғары екенін, қолданылған тыңайтқыштардың тиімділігі олардың өзіндік құнына сəйкес болғанын 
көрсетті.  

Қорытынды. Зерттеу жұмыстары биологиялық тыңайтқыштардың тиімділігі оның химиялық 
құрамына ғана емес, сыртқы орта жағдайлары, оның ішінде топырақ жағдайлары мен топырақтың 
қоректік заттармен қамтамасыз етілуіне сəйкес болғанын көрсетті. Бақылау нұсқасымен салыс-
тырғанда биологиялық тыңайтқыштар картоп өнімін 10-18%-ға жоғарылатты. 

Жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстары биотыңайтқыштардың картоптың Тамаша сұрпының 
өнімділігі мен сапасына əсері жоғары екенін жəне зерттеу жұмыстарын болашақта одан əрі 
тереңірек зерттеуді қажет ететінін көрсетті. 
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