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ЖАЗДЫҚ БИДАЙ - ҚАЗАҚСТАН БРЕНДІ
Сұлтанғали П.Н., Бірлік Т.Ә.
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Бидай – дәнді-дақылдар тобына жататын, көбінесе шөптесін біржылдық өсімдік. Дәнді
дақылдардың ішіндегі ең басты және ең көп өндірілетін дақыл. Басты азық-түлік өнімі ретінде
бидайдың аса бағалы қасиеттері бар. Ең алдымен бидай-аса құнарлы да қуатты азық,оны
сақтау да қиын емес. Бидай өнімі адамдар үшін ғана емес, сонымен бірге мал үшін де бағалы
жемшөп. Бидай өнмдері кең көлемде өнеркәсіпте де қолданылады. Атап айтсақ, бидай дәнінен
крахмал, май және клейковина алынады. Сондықтан қазіргі жақсы механикаландырылған
және мамандандырылған ауылшаруашылығы жағдайында бидай түсімін арттырудың
жолдарын жетілдірген жөн. Оның алғашқы алғышарты аса бағалы бидай сорттарын өсіріп
шығару.
Барлық дәнді-дақылдар өнімінің 60%-ын жаздық бидай береді. Жаздық бидай-салқынға
айтарлықтай төзімді дәнді-дақыл. Қазақстан жерінде жаздық бидайды өсірудің ежелгі
кезеңіне көз жүгіртсек, ауыл шаруашылығы ғылымдарының академигі Мехлис
Сүлейменовтың зерттеулерінде өлкемізде бұл дақылды өсіру біздің заманымыздан бұрынғы
ІІ мың жылдықта қолға алыныпты. Ол кезде қазақтар масағын теріп, дәнін тоқпақпен
бастырып, астығын алған. Алғашқы жаздық бидай сортын қожа бидай деп атаған. Жаздық
бидай егісі Әулиеата жерінде ХХ ғасырдың басында қолға алынады. Кеңестік ұжымдастыру
(1928-1930ж.ж) қара шаруаларды колхоздарға кіргізу кезеңінде жаздық бидай егісінің көлемі
3млн 800мың гектарға кеңейген.
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Қазақстанда өндірілетін астықтың тоқсан пайыздан астамы жаздық бидай есебінен
алынады. Статистика деректеріне жүгінсек, КСРО кезінде Қазақстандағы жаздық бидай егісі
25миллион гектарға орналасты. Жиналған барлық астықтың тоқсан пайызы жаздық бидайдан
жиналды. Бидай селекциясының прогресі нәтижесінде бұл дақылдың суыққа төзімді, ылғал
мен тыңайтқышты тиімді пайдалануға болатын мол өнім беретін сорттары өсіріліп келеді.
Жаздық бидайдың Қызылбас, Ниратрикс-28, Скала, Алмаз, Шортанды25, Накат, Орал-52,
Қазақстан-126, Қазақстан 4 сорттарын шығарып, егіншілікке енгізуге орай жаздық бидайдың
өнімі артып,дақыл астығын экспортқа сату 5 көлемі кеңейді.Атап айтсақ,жаздық бидайдың
егіс көлемі 19миллион гектарға жеткізілді, өнімі жыл санап көтеріліп келеді. Бұған жетуде
селекцияның алатын орны ерекше. Қазіргі кезде селекционерлеріміздің тапжылмай тер
төгулеріне орай жаздық бидайдың 49 сорты егілуде. Олардың ішінде жаздық бидайдың
Безенчук 139, Омбы рубины, Орынбор 2, Светлана сорттары кең қолданылуда.
Бидайдың егістік көлемі мен оның жалпы түсімі бойынша біздің еліміз жер жүзінде
бірінші орында. Бидайдың кең тарауына оның құрамында сумен қосылып сағызға айналатын
ақуыздардың болуы себепші екен. Осындай жұғымдылығы ескеріліп, жаздық бидай дәнді
дақылдар егістігінің 75-80%-да өсіріледі.
Топырақтың құрамы жеңіл болып келетін қуаңшыл аймақтарда жаздық бидайды
сәуірдің соңы мен мамырдың басында сепкен дұрыс. Жаздық бидайдың тұқым себілгеннен
егін жиналғанға дейінгі қажетті ылғалдың мөлшері 390-400мм деңгейінде болғаны жөн.
Қуаңшыл жылдары жаздық бидайды 5-6см,аса қуаңшыл маусымда 7-8см тереңдікте сепкен
жөн. Жаздық бидайды тиімді себуге қажетті техника СЗС-2,1 аңыздық сеялка.
Астықтың сапасын анықтауда оның қазіргі нақтылы жағдайын білу өте қажет. Оған
астық шаруашылығында: оның ылғалдылығы, тазалығы, емпературасы, пісу кезеңі тағы
басқа агротехникалық талаптар жатады.
Астықтың басты өнімі жаздық бидай дедік жоғарыда. Жер жүзінде бұл дәнді дақылдың
27 түрі өсіріледі. Осы жаздық бидайдың селекциялық негізін қалаушы 1970 жылдан бері
өмірін ғылыми ізденісін жалғастырып келе жатқан, Қазақ егіншілік ғылыми-зерттеу
институтының бас маманы Оразалиев Рахым Алмабекұлы дер едік. Бұл ғалым бидайдың
бірнеше сорттары мен түрінің негізгі биологиялық заңдылықтарын, қазақстандық
агроэкологияны, бірнеше сорттарының биологиялық және селекциялық мәдениетін
зерттеген.
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