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Е.Ш.Камидолла, М.Б.Нурпеисова 
Обеспечение маркшейдерских работ  на руднике Акжал современными приборами 

Аннотация. В стаье рассмотрены  обеспечение маркшейдерских работ, проводимых на карьере и в 
подземном руднике Акжал, современными высокоточными приборами. 
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Provision of surveying works at the Akzhal mine modern appliances 

Abstract. In the pack considered the provision of surveying work carried out at the quarry and in the underground 
mine Akzhal, modern high-precision instruments. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ НАҚТЫ ЕГІНШІЛІКТІҢ ДАМУЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада бүгінгі күнгі əлемдік тренд - нақты егіншілік технологиясын 
Қазақстан аумағында қолдану тəжірибелері, тəсілдері, экономикалық тиімділігі туралы 
баяндалды. Нақты егіншілік негізінде технологиялық тəсілді пайдалану ауыл шаруашылығы 
өндірісі менеджментінің деңгейін арттыруға мүмкіндік береді, материалдық жəне еңбек 
шығындарын едəуір қысқартуды қамтамасыз етеді, пестицидтерді қолдануды ұтымды 
нормалау есебінен технологиялық процестердің экологиялығын арттырады. Сонымен  
қатар нақты егіншілікті жүзеге асыру кезеңдеріне қысқаша сипаттама беріліп, нақты егін 
шаруашылығында дəл жедел ақпарат алу үшін ұшқышсыз ұшу аппараттарын (БПЛА) 
немесе дрондарды пайдалану мүмкіндігі, олардың жай түсірілім жəне инфрақызыл 
диапазонда NDVI вегетация индексі түрінде ақпарат алу үшін түсіру түрін жүргізілетіні 
туралы мəлімет берілді. 

Түйін сөздер: нақты егіншілік, тыңайтқыш, жерді қашықтықтан зерделеу, 
геоақпараттық жүйе, жерсеріктік навигациялық жүйе, ұшқышсыз ұшу аппараттары. 

 
Нақты егіншілік 20 жылдан астам уақыт бойы Еуропада, АҚШ пен Қытайда белсенді 

қолданылып келеді, ал нағыз "бум" қазір Оңтүстік Америкада, атап айтқанда Бразилияда 
кеңінен етек жайып жатыр. Негізінен нақты егіншіліктің осылай дамуы қарқынды 
экономикалық өсумен жəне өндіріс шығындарын азайту ниетімен байланысты. 

Германияда фермерлік шаруашылықтардың 60%-дан астамы осы технологияны 
пайдалана отырып жұмыс істейді, оның ішінде шағын шаруашылықтар да, ірі кəсіпорындар 
да бар. 

Соңғы 10 жылда нақты егіншілік саласындағы зерттеулер бұл бағыттың көпсалалы екені 
жəне оны дамыту мен өндіріске енгізу үшін дəстүрлі технологияларды игеруге қарағанда 
əлдеқайда көп уақыт талап ететінін көрсетті. 

Республика Үкіметінің бағдарламалық құжаттарында агроөнеркəсіптік кешенді дамыту 
жөніндегі негізгі мақсаттар айқындалған – бəсекеге қабілетті агроөнеркəсіптік кешенді 
дамыту, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өнім экспортын ұлғайту, ауыл 
шаруашылығында еңбек өнімділігін арттыру.  
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Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін агротехнологиялардың артта қалуы, өндірістің негізгі 
құралдарының физикалық жəне моральдық тозуы сияқты негізгі жалпы жүйелік 
проблемаларды шешу қажет. 

Сондықтан ауыл шаруашылығы саласында егіншілік мəдениетін арттыруды белсенді 
ынталандыру жəне Өндіріске технологиялық жəне техникалық қамтамасыз етуді жаңарту 
негізінде қазіргі заманғы ылғал, ресурс жəне су үнемдеу технологияларын енгізу көзделеді.  

Нақты егіншілік негізінде технологиялық тəсілді пайдалану ауыл шаруашылығы өндірісі 
менеджментінің деңгейін арттыруға мүмкіндік береді, материалдық жəне еңбек шығындарын 
едəуір қысқартуды қамтамасыз етеді, пестицидтерді қолдануды ұтымды нормалау есебінен 
технологиялық процестердің экологиялығын арттырады.   

Республика шарттарына қатысты осы саладағы зерттеулердің өзектілігі "ҚР дəлдігі 
жоғары спутниктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құру" жобасының іске 
асыруымен расталады (1).  

Нақты егіншілік - бүгінгі күнгі əлемдік тренд. Ауыл шаруашылығындағы əлемдік тренд 
― нақты егіншілік туралы Қазақстанда он жылдан астам уақыт бұрын сөз қозғалған. Бұл 
аграршылардың жұмысын жеңілдететін жəне өнім өсіру шығындарын қысқарту есебінен 
өнімділік пен пайдалылықты арттыратын инновациялық автоматтандырылған жүйе. 
Инновациялық жүйені енгізу үшін еліміздің ғалымдары соңғы 12 жылда жұмыс істеп келеді. 
Қазақстанда агроөнеркəсіп кешенін (АӨК) дамыту бойынша жеке мемлекеттік бағдарлама 
қабылданғаннан кейін ауыл шаруашылығында ақылды технологияларды қолдану жаңа 
өзектілікке ие болды.  

Негізгі міндет - егістіктің əрбір элементарлық учаскесі топырағының əлеуетін барынша 
пайдалану, тыңайтқыштарды енгізу, тұқым себу кезіндегі шығындарды оңтайландыру жəне 
нəтижесінде пайданы барынша көбейту болып табылады (2). 

2018 жылы елімізде пилоттық режимде 9 шаруашылық жаңа технологияларды сынақтан 
өткізді. Нақты егіншілік топырақ құрамын терең жəне мұқият талдауға негізделеді. Дəстүрлі 
технология бойынша орташа талдау 75 га-ға жасалды. Бұл қажетті тыңайтқыштардың көлемі 
мен құрамын, жерді өңдеу тəсілдері мен əдістерін дəл анықтауға мүмкіндік береді (3).  

Əлемнің көптеген елдерінде нақты егіншілік жүйелері геоақпараттық жүйелерді (GIS) 
жəне  бағдарламалық кешендерді белсенді тарату, GPS спутниктік навигациялық жүйелеріне 
еркін қол жеткізу негізінде қарқынды əзірленуде.  

Бұл ауыл шаруашылығы менеджментінің кешенді жоғары технологиялық жүйесі:    
Жаһандық позициялау технологиялары (GPS),  
Өнімділік мониторингі (Yield Monitor Technologies),  
Айнымалы нормалау технологиялары (Variable Rate Technology) 
Жерді қашықтықтан зерделеу технологиялары. 
Нақты егіншілік тұжырымдамасын іске асыру кезінде жаһандық жерсеріктік 

навигациялық жүйе аспаптарын, ГАЖ–құралдарды, қашықтықтан зерделеу деректерін 
(ғарыштық бейнелер), борттық компьютерлерді, ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
робототехникалық құрылғыларды пайдаланатын, белгілі бір шарттарға бейімделген 
шешімдер қабылдауды қолдау жүйесі (СППР) құрылады. 

Нақты егіншілік технологиясын енгізу жеткілікті салмақты экономикалық тəсілді талап 
етеді. Барлығын бірден енгізу-қымбат жəне үстеме. Енгізудің əрбір кезеңін есептеу керек.  

Ең алдымен, ауыл шаруашылығы машиналарын рульдеу құрылғысымен қатар жүргізу 
үшін навигациялық жүйемен жəне ауыл шаруашылығы жұмыстарын: себу, минералдық 
тыңайтқыштарды енгізу, өсімдіктерді қорғау құралдарымен өңдеу үшін автопилотирлеу 
жүйесімен жабдықтау қажет.                                          

 Жұмыс істеу принципі триадамен анықталады: спутниктің сигналы Тракторда 
орнатылған қабылдағышпен қабылданады, содан кейін машина командаларды орындайды. 
Нəтижесінде бұл тəулігіне 24 сағат өндіруге болатын жұмыстарды орындау кезінде 
қыртыстар мен дəлсіздіктер болмайды. Бұл бірінші кезең.  
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Екінші кезең-ауыл шаруашылығы алқаптарын карталау. Осы кезеңде өнімділікті 
карталау жүйесін енгізуге болады. Дəл егіншілік жүйесін енгізуді параллель жүргізу 
құрылғысын сатып алудан бастауға болады. Жүйе өрістерді өңдеу дəлдігін 8-10% - ға 
арттырады жəне еңбек өнімділігін 20% - ға арттырады (4). 

Жалпы Қазақстанда нақты егіншілік жүйесі Солтүстік, Орталық Ақмола обылысында 
басталып, Алматы облысының Қаскелен Агропаркінде жүргізілуде.  

Мысал ретінде Солтүстік Қазақстанның топырақтарында (оңтүстік карбонатты жəне 
кəдімгі қаратопырақ) нақты егіншіліктің технологиялық элементтерін жəне заманауи 
құралдарын қолдану арқылы дəнді жəне майлы дақылдарды өндіру кезінде нақты егіншілік 
жүйесін бейімдеу жəне жетілдіру мақсатында жүргізілді. 

2017 жылы Солтүстік Қазақстан облысының кəдімгі қаратопырақ жəне Ақмола 
облысының оңтүстік карбонатты аймағында территорияның агроландшафттық 
ұйымдастырылуын есепке ала отырып, бөлек жер пайдаланудың құнарлылықтың негізгі 
көрсеткіштерінің ауытқуын анықтау жалғастырылды.   

Нақты егін шаруашылығында нақты жедел ақпарат алу үшін ұшқышсыз ұшу 
аппараттарын (БПЛА) немесе дрондарды пайдалану мүмкіндігі бар, олар жай түсірілім жəне 
инфрақызыл диапазонда NDVI вегетация индексі түрінде ақпарат алу үшін түсіруді жүргізе 
алады. 

YARA Konica Minolta N-тестерінің далалық анықтағышын жаздық бидай 
өсімдіктеріндегі азоттың динамикасын бақылау бойынша дəнді дақылдарды əр түрлі 
биопрепараттармен өңдеу арқылы ұсақ бөлу тəжірибесінде қолдану мүмкіндігі көрсетілген. 
Азоттың құрамы үлкен көрсеткіштерге сəйкес келді.Ауылшаруашылық дақылдарының жай-
күйі туралы жедел ақпарат алу жəне кен орындарындағы проблемалы аумақтарды анықтау 
үшін БПЛА-ны (дрон Фантом 4) қолдану əдістемесін əзірлеу жүргізілді. Ұшудың оңтайлы 
биіктігі, көлбеу бұрышы, тəулік уақыты анықталды. 

Нақты егіншілік жүйесін енгізу - бұл ресурсті үнемдейтін жəне экологиялық ауыл 
шаруашылығына жұмсалған материалдарды қысқартуға қабілетті инвестиция, бұл 
Агробизнесте, жеткілікті шектеулі мүмкіндіктер болған жағдайда, менеджмент пен есепті 
автоматтандырумен қатар, жоғары бəсекеге қабілеттілікті сақтау жəне серпінді, жылдан 
жылға өз табысын арттыру мүмкіндіктердің бірі болып табылады. 
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Развитие точного земледелия в Казахстане 
Аннотация. В статье рассмотрены опыт, методы, экономическая эффективность применения технологий 

точного земледелия на территории Казахстана. Использование технологического подхода на основе точного 
земледелия позволит повысить уровень менеджмента сельскохозяйственного производства, обеспечит 
значительное сокращение материальных и трудовых затрат, повысит экологичность технологических процессов 
за счет рационального нормирования применения пестицидов. Также была дана краткая характеристика этапов 
реализации точного земледелия и дана информация о возможности использования беспилотных летательных 
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