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           АҢДАТПА 

 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: Янтарь қышқылы туындыларының борат 

комплексі биостимуляторлық қасиетінің сояның морфометриялық және 

физиологиялық қасиетіне әсерін зерттеу. 

Түйін сөздер: соя, янтарь қышқылы, бор,этилендиаминдиянтарь қышқылының 

борат комплексі, биостимулятор. 

Зерттеу әдістемесі. Этилендиаминдиянтарь қышқылының борат 

комплексінің қасиеттерін және оларды қолдану ерекшеліктерін зерттеу 

бойынша теориялық зерттеулер жүргіздік. Кешендік ерітінді алдық. Соя 

тұқымын егіп, алыған ерітінділермен суару арқылы зертханалық жұмыс 

жасадық. Тұқымға арнайы жағдайлар жасай отыра, өсуін бақыладық. Өскен 

өсіндініңморфометриялық және физиологиялық қасиеттерін зерттедік. 

Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі.Жұмыс А4 форматында 36 

бетте баяндалған. Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, үштараудан 

(әдебиеттікшолу, зерттеу нысаны, материалы және әдістемесі, тәжірибелік 

бөлім) және қорытындыдан тұрады.  Жұмыста 11 кесте, 20 сурет бар. 

Зерттелген оқу және ғылыми әдебиеттер саны – 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Тема дипломной работы. Изучение влияния на морфометрические и 

физиологические свойства сои биостимуляторов на основе боратных 

комплексов производных янтарной кислоты. 

Ключевые слова: соя, янтарная кислота, бор, боратный комплекс 

этилендиаминдиянтарной кислоты, биостимулятор. 

Методика исследования. Провели теоретические исследования по изучению 

свойств боратного комплекса этилендиаминдиянтарной кислоты и 

особенностей их применения. Получили комплексный раствор. Мы провели 

лабораторную работу, посеяв семена сои и поливали их растворами. 

Контролировали рост, создавая специальные условия для семян. Провели 

осмотр и исследование микроорганизмов на выросшем растении. 

Структура и Объем дипломной работы. Работа изложена на 36 страницах 

формата А4. Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав 

(литературное обозрение, объект, материал и методика исследования, 

практическая часть) и заключения. В работе есть 11 таблиц, 20 рисунок7. 

Количество изученной учебной и научной литературы – 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

Topic. Study of the effect of biostimulants based on borate complexes of succinic 

acid derivatives on the morphometric and physiological properties of soybeans. 

Keywords: soy, succinic acid, borate complexes of ethylene diaminedisuccinic acid, 

biostimulator.  

Research methodology. Theoretical studies have been conducted to study the 

properties of B-EDDA and the features of their use. Complex solutions of B-EDDA 

were obtained. We did laboratory work by sowing soybean seeds and watering them 

with giant solutions. We have created special conditions for seeds and controlled 

their growth. We examined the micro-organisms in the overgrown shoot and 

conducted a study. 

Structure and volume. The work is presented on 36 pages in A4 format. The structure 

of the thesis consists of an introduction, three chapters (Literary Review, object, 

material and methodology of research, practical part) and a conclusion.  There is a 

11 table, 20 drawing in the work. The number of studied educational and scientific 

literature is 41. 
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КІРІСПЕ 

 

 Янтарь қышқылының биологиялық белсенділігі салыстырмалы түрде 

бұрыннан табылған [1-3]. Қазіргі уақытта өсу мен өнімділіктің стимуляторы 

ретінде оған деген қызығушылықтың артуы адам мен қоршаған ортаға қауіп 

төндірмейтін препараттарды белсенді іздеудің болуымен түсіндіріледі [4,5]. 

Янтарь қышқылы (топырақ) көбінесе өсімдіктерде көп мөлшерде кездеседі 

және Кребс циклінің реакцияларында пайда болатын басым қышқыл ретінде 

әрекет етеді. Сукцинат метаболизмнің маңызды интермедиаты ретінде ғана 

емес, сонымен қатар жасуша жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз 

ететін жасушадағы реттеуші фактор рөлін атқарады. Янтарь қышқылы 

өсімдіктердің фотосинтетикалық қызметіне де әсер етеді. Бұршақ өсімдіктерін 

өңдеу кезінде; сукцин қышқылымен фотосистеманың реакциялық 

орталықтарының ауыспалы флуоресценциясының жоғарылауы туралы 

мәліметтер алынды. 

 Жұмыстың өзектілігі. Ауыл шаруашылығында елеулі орын алатын соя 

бұршақтарының себілуі мен өңдеуде, сояның зақымдалуы өнімділіктің 

артуына кері әсерін тигізуде. Осыған орай, янтарь қышқылы туындыларының 

борат комплексімен соя бұршақтарын себу алды өңдеу арқылы 

ауылшаруашылығындағы дақылдардың өсуі мен өнім беруін арттыру, 

жалпылай микроорганизмдермен зақымдалуын азайту біздің жұмыста  өзекті 

мәселе болып табылды.  

 Мақсаты: Этилендиаминдиянтарь қышқылының борат комлпексінің 

сояның өсуіне, қасиеттеріне әсері. 

 Міндеттері:  

 1.  Этилендиаминдиянтарь қышқылының борат кешеніні алу. 

 2. Соя туралы теориялық түрде оқып, іздену және этилендиаминдинтарь 

қышқылының борат кешенінінің әсерін зерттеу 

 3. Сояның микроорганизмдермен жалпы зақымдалуын анықтау. 

 Жүргізілген зерттеулердің ғылыми және практикалық маңызы. Янтарь 

қышқылы туындыларының борат комплексімен өңделген соя бұршақтарын 

зерттеу алғаш рет жүргізіліп отыр. Зертханалық жұмыс барысында соя 

бұршақтарының морфометриялық және физиологиялық қасиеттері, сондай-ақ 

жалпы микроорганизмдермен зақымдалуы мен микробқа қарсы белсенділігі 

зерттелді. Бұл жұмыстың нәтижелері мен материалдары осы дипломдық 

жұмыста көрсетліген. 

 Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі. Жұмыс А4 форматында 

36 бетте баяндалған. Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш 

тараудан (әдебиеттік шолу, зерттеу нысаны, материалы және әдістемесі, 

тәжірибелік бөлім) және қорытындыдан тұрады.  Жұмыста 11 кесте, 20 сурет 

бар. Зерттелген оқу және ғылыми әдебиеттер саны – 41 
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1. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ 

          1.1 Соя тұқымы жайлы түсінік 

 Cоя (лaт. Glycine max) – бір жылдық шөптecін өcімдік, бұршaқ 

тұқымдacының бір түрі [1].Cоя бaрлық континeнттeрдeгі 60-тaн acтaм eлдe 

кeңінeн өcірілeді.  Cоя тұқымдaрыбіздің зaмaнымызғa дeйінгі үшінші 

мыңжылдықтa бeлгілі кeң тaрaлғaн өнім.Cоя бұршaқ жәнe мaйлы дaқылдaр 

aрacындaeң көп тaрaлғaн.  Ол aзық-түлік өнімдeрінің кeң accортимeнті үшін 

шикізaт рeтіндe қызмeт eтeді, aл aқуыздың жәнe құнды тaғaмдық 

компонeнттeрдің жоғaры мөлшeрі оны eт жәнecүт өнімдeрін aрзaн жәнe пaйдaлы 

aлмacтырғыш рeтіндe пaйдaлaнуғa мүмкіндік бeрeді. Соя геномы гаплоидты 

жиынтық үшін 1115 м. п. о. құрайды [2]. Glycine maxонда 20 хромосоманың қос 

жиынтығы бар (2n=40). Сояның қазіргі сорттарының  мәдени түрі G. max. (L.) 

Merr., ол 4 кіші түрден тұрады: gracilis (Skvortsov) Teplyak., max C.O. Lem., 

manshurica (Enken) Teplyak және ligutata(Skvortsov) Teplyak. Төмендегі кіші 

түрлердегі айырмашылықтың морфологиялық белгілері: сабағының қалыңдығы 

мен тармақталуы, мөлшері мен пішіні, жапырақтары мен бұршақтары, 

тұқымның түсі. Кіші түрлері 64 түрді біріктіреді [3]. 

 Соя-әлемдегі негізгі бұршақ дақылдары. Соя тұқымдары құрамында 

барлық маңызды аминқышқылдары бар ақуыздар бар (30-дан 50% - ға дейін);  

Майлар (18-25%, құрамында холестерин жоқ екенін ескерген жөн); көмірсулар 

(10-25%), витаминдер (каротин, тиамин (B1), рибофлавин (B2), С, Д1,Д3, Е, К, 

пиридоксин (В6), ниацин (РР), пантотен қышқылы (В3), холин, биотин, фолий 

қышқылы), сондай - ақ әртүрлі микро және макроэлементтер. Соя азық-түлік, 

жемшөп және техникалық дақыл ретінде кеңінен қолданылады, химиялық 

құрамы әртүрлі және бай [4, 5]. Соя тұқымдарының құрамындағы негізгі 

компонент ақуыз болып табылады. Ақуыздың болмауы немесе оның диетадағы 

төмен мөлшері организмнің қалыпты тіршілік әрекетінің бұзылуы, бұл өз 

кезегінде, елеулі теріс салдарларды тудырады. [4]. Медициналық зерттеулер 

жүргізу кезіндесоя ақуызының емдік және профилактикалық қасиеттері өте 

белсенді түрде анықталды [6,7]. Басқа мәдениеттер сияқты соямен жұмыс 

істеудің тиімділігіол кең және әр түрлі бастапқы материалдардың болуымен 

анықталады. 

 

   

 1.2 Сояның егіс орнындағы морфологиялық және биологиялық 

сипаттамасы 

 Соя сабақтарының биіктігі 15-тен 200 см-ге дейін және вегетациялық 

кезеңі 75-тен 170 күнге дейін болатын жылдық шөпті өсімдік. Оның тамыры 

тірек, жақсы тармақталған, топыраққа 1,5 м тереңдікке енеді. тамырлардың 

негізгі бөлігі егістік қабатында орналасқан. Өсімдіктер пайда болғаннан кейін 7-

10 күн өткен соң, түйіндер сояның негізгі және бүйір тамырларында пайда 

болады. Өсіру кезінде жасыл котиледондар пайда болады, содан кейін екі 

бастапқы жапырақ пайда болады [8]. Сабағы мен бұтақтары тік немесе шынтақ 

тәрізді, әр түрлі қалыңдықтағы өте жұқа (3-4 мм), өте үлкен (16-20 мм). Жіңішке 
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бағаналы пішіндер тұруға бейім. Филиалдар жиі 2-ден 8-ге дейін. Олар сабақтың 

жоғарғы жағына жетеді немесе оның астында орналасады. Сабақтың жоғарғы 

бөлігінде кейбір сорттар қысқа бүйірлік бұтақтарды дамытады. Бүйірлік 

бұтақтар неғұрлым жоғарылаған сайын, соғұрлым егіннен сапалы өнім алуға 

болады. Жыныстық жетілген формалар каустикалық белгі ретінде әрекет етеді 

[9].Бұтаның пішіні бұтақтардың көлбеу бұрышына, олардың саны мен 

ұзындығына байланысты. Ол кеңейтілген, сығылған, жартылай сығылған, лиро 

тәрізді, пирамида, шамдал тәрізді және т.б. 

 Гүлдер күлгін немесе ақ түсті, кішкентай (тәждің ұзындығы 6-8 мм), 2-20 

гүлден тұратын қысқа гүлді немесе ұзын көп гүлді гүлшоғырларда жиналған. Ақ 

гүлдері бар сорттарда гипокотил жасыл, ал күлгін гүлдері бар сорттарда 

антоцианин бар. Букет бұршақ өсімдіктеріне тән және бес жапырақшадан 

тұрады: желкен, есек және қайық[10]. 

 Бұршақ көлемі бойынша үлкен, орташа және кіші болып бөлінеді.Олардың 

максималды ұзындығы 6-8 см-ге жетеді,ал ең азы2-2,5 см. Бұршақтың пішіні 

түзу, сәл иілген және орақ тәрізді. Піскен бұршақтардың түсі ашық сарыдан 

қараға дейін өзгереді. Көбінесе бұршақтар сабақтар мен бұтақтарға біркелкі 

бөлінеді, бірақ кейде олардың негізгі бөлігі негізінен өсімдіктің төменгі немесе 

ортаңғы бөлігінде дамиды. Төменгі бұршақтардың бекіту биіктігі 3-тен 30 см-ге 

дейін. 

 Тұқымдар мөлшері, пішіні, тері мен тыртықтың түсі бойынша айтарлықтай 

ерекшеленеді. Ең көп таралған сорттарда 1000 тұқымның массасы100-ден 250-ге 

дейін, пішіні бойынша тұқымдар сопақша-ұзын, сопақша-жалпақ, сопақша-

дөңес немесе сфералық. Көптеген астық сорттарының түсі сары, бірақ жасыл, 

қоңыр және түрлі-түсті де болып келеді. Соя - қысқа күндік өсімдік. Алайда, 

көпжылдық селекциялық жұмыстың нәтижесінде күндізгі жарықтың ұзақтығына 

нашар жауап беретін және күндізгі жарық жағдайында астық бере алатын 

сорттар құрылды [11]. 

 Соя-бұл қарқынды жарықтандыруды қажет ететін мәдени өсімдік 

қатарына кіреді. Сабағының ұзындығы және түйіндер саны төменгі деңгейдің 

жапырақтарын жарықтандыру деңгейіне тікелей пропорционалды. Ол өсімдікке 

қарағанда біршама жапырақ беттерін дамытады. Сондықтан дақылдардың 

қалыңдауы азоттың өсуін, симбиоздың белгілі бір белсенділігін төмендетеді 

және бұршақтардың едәуір бөлігін жоғалтуға әкеледі. Нәтижесінде астық сапасы 

төмендейді, ал егін тапшылығы 40 пайызға жетуі мүмкін. 

 Соя-термофильді мәдениет, оны дамыту үшін ұзақ аязсыз кезең қажет. 

Тұқымның өнуі үшін минималды температура +7...+ 8C, жеткілікті температура  

+12...+14C, оңтайлы температура +18...+20C. Топырақтың жоғарғы қабаты 

неғұрлым жақсы жылынса, соя көшеттері соғұрлым тез және жақсы 

болады.Репродуктивті мүшелерді қалыптастыру үшін ең қолайлы температура 

+21... +23C, гүлдену үшін +22... + 25c, бұршақ қалыптастыру үшін +20... +23C, 

пісетін +18... +20 C. Соя дамуының толық циклі үшін тиімді температураның 

қосындысы (> +10 C) вегетациялық кезеңнің ұзақтығына байланысты 1800-ден 

3200 C-қа дейін [12]. 
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 Мәдени өсімдік ретінде соя жаз айларында жоғары ылғалдылықпен және 

қатты жауын-шашынмен сипатталатын муссон климатында қалыптасып, 

өсірілді. Сондықтан ол өсу мен даму процесінде үнемі ылғалды тұтынуға 

бейімделген. Соя тұқымын өсіру үшін олардың салмағының 240% су қажет. 

Өсімдіктің жақсы өсуі үшін топырақта 35-40 мм ылғал беру жеткілікті. Осы 

кезеңде топырақтың ылғалдылығын сақтау өте маңызды. Өсімдіктерді ылғалмен 

қамтамасыз етудің маңызды кезеңі - "гүлдену-бұршақтардың пайда болуы". Бұл 

уақытта бір өсімдік 1 га егуді ескере отырып, күніне 300 г су немесе күніне 150 

тонна су буландырады. Топырақтың жеткіліксіз ылғалдылығы вегетативті 

органдардың өсуін тежейді және өсімдіктегі гүлдердің санын азайтады [13].  

Соя топыраққа жоғары талаптар қоймайды. Ол черноземалар мен каштан 

топырақтарында бірдей жақсы өседі. Оның өсуі мен дамуы үшін рН 5-тен 8-ге 

дейінгі топырақ қолайлы. Соя бұршақтарын дала қабаты бар таяз, органикалық 

және кальцийге бай топырақтарда өсіруге болады. Соя топырақтың батпақты 

болуына және батпақты болуына жол бермейді. Ол сонымен қатар топырақтың 

аэрациясын қажет етеді. Сонымен қатар, шамадан тыс тығыздалған топырақ 

тамырлардың өсуіне механикалық қарсылықты қамтамасыз етеді [14]. Сояның 

өсу кезеңдері мәліметтері 1,2 кестелерде  келтірілген. 

 

                              1 кесте −  Сояның өсуінің вегетативті  кезеңдері 

Вегетативтікезеңдері (V) 

Кезең  Анықтамасы 

VE Шығу Котиледон топырақбетініңүстінде 

VC Котиледон Жапырақтың шеттері жанаспауы үшін жеткілікті 

түрде жайылған жапырақтар 

V1 Бірінші түйін Бір түйінде толығымен дамыған жапырақтар 

V(n) n-шы түйін n бұл бір қабатты жапырақтардан басталатын 

толық дамыған жапырақтары бар негізгі 

сабақтағы түйіндердің саны 

 

   

 
1 сурет −  Сояның өсу кезеңдері 
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                        2 кесте  − Сояның өсуінің репродуктивті  кезеңдері 

Репродуктивті кезеңдер 

Кезеңдер                     Анықтамасы 

R1 Гүлденудің 

басталуы 

Негізгі сабақта кез-келген түйінде бір ашылған гүл 

R2 Толық 

гүлденуі 

Толық дамыған жапырағы бар сабақтыңнегізгі екі жоғарғы 

түйіннің бірінде ашылған гүл  

R3 Собық 

бастауы 

Толық дамыған жапырағы бар негізгі сабақтыңең жоғарғы төрт 

түйіннің бірінде ұзындығы 3/16 дюйм собық 

R4 Толық собық Толық дамыған жапырағы бар негізгі сабақтыңең жоғарғы төрт 

түйіннің бірінде ұзындығы 3/4 дюйм собық 

R5 Бастапқы 

тұқым 

Толық дамыған жапырағы бар негізгі сабақтағы түйіндердіңең 

жоғарғы төртеуінің бірінде ұзындығы 1/8 дюйм болатын тұқым 

R6 Толық тұқым Толық дамыған жапырағы бар негізгі сабақтағы төрт бағанның 

бірін толтыратын, жасыл бағғаналы тұқым 

R7 Бастапқы 

жетілу 

Жетілген бағанамен түстес негізгі сабақтағы бір дұрыс собық 

R8 Толық жетілу 95% жетілген собықтың түсіне енген собықтар. Сояның 

ылғалдылығын төмендету үшін 15%төмендету үшін, 5-10 күні 

бойы құрғақ ауа-райы керек. 

 

 

  

 1.3 Сояның аурулары  

 Фузариум өскіндер мен ересек өсімдіктерге әсер етеді. Көшеттердің 

өскіндері біркелкі қалыңдайды және деформацияланады, ал жоғарғы және 

төменгі жағындағы котиледондарда қоңыр, дөңгелек, терең жаралар пайда 

болады, олар ылғалды ауа-райында қызғылт гүлденумен жабылады. Зардап 

шеккен өсімдіктер әдетте өледі. Көбінесе зақымданған тұқым  өскін бермейді, 

және оларда ақшыл-күлгін дақтар пайда болады. Гүлдену 

кезеңіндебұршақтардың пайда болуының басында ауру жапырақтардың 

сарғаюына, бұралуына, кебуіне және құлауына әкеледі, тамыр мойнының сабағы 

қара қоңыр түске ие болады және бүкіл өсімдік қурап қалады. Ылғалды ауа-

райында зардап шеккен сабақтарда қызғылт-күлгін жастықшалар пайда болады. 

 Соя піспес бұрын, фузариум бұршақ жапырақтарының түссізденуін 

тудырады, ылғалды ауа-райында оларда сарғыш жабын пайда болады. 

Зақымдалған бұршақтардағы астық жұмсақ, мыжылған қабығы бар, ақшыл-

қызғылт жабындымен жабылған. Соя фузариумының зақымдану белгілері 

жемшөп бұршақтарымен бірдей. 

 Аурудың қоздырғыштары-Fusarium Link тұқымынан шыққан жетілмеген 

саңырауқұлақтар: F. gibbosum App. et. Wr., F. oxysporum Schl. Олар жеңіл ауа 

мицелиясын, макрожәне микроконидияны, хламидоспораларды және кейде 

склеротияны құрайды. Макроконидиялар шыбық тәрізді, орақ тәрізді3-5 

бөліктен тұрады, өлшемі 28-80×1,6-7 мкм. Микроконидиялар бір, екі жасушалы, 

сопақша немесе шыбық тәрізді, өлшемі 5-24×2-6 мкм. Хламидоспоралар 

сопақша тегіс немесе сәл бұдыр, жалпылай қоңыр. Склеротия өрескел, көк қара 
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немесе қоңыр, диаметрі 60-80 мкм. Хламидоспоралар мен склеротиялар түрінле 

қыста тіршілік етеді. 

 Фузариум қоздырғыштарының көпшілігі топырақта әртүрлі өсімдік 

қалдықтарында өмір сүреді және қолайсыз жағдайларға байланысты өсімдіктер 

әлсіреген кезде паразиттік өмір салтына тез ауысады. Мицелий түрінде 

фузариумның қоздырғыштары тұқымдарда болуы мүмкін [16].  

 Церкоспороз (2 сурет) барлық жерде таралған, бірақ Приморск өлкесінің 

солтүстігінде ең зиянды. Барлық антенальды органдар әсер етеді. Аурудың 

көріністері екі түрлі: диаметрі 3-6 мм дөңгелек сұр дақтар түрінде, айқын қоңыр 

шекарасы бар және қара шекарасы бар қоңыр дақтар түрінде. Бірінші жағдайда 

жапырақтардың астыңғы жағындағы дақтарда қара сұр, ал екіншісінде қара 

жабын пайда болады. Сабақтарда, бұршақтарда және тұқымдарда дақ жоқ. 

Тұқымдарда  дөңгелек, дөңес қоңыр-күміс дақтар қоңыр шекарамен немесе 

бұлыңғыр жиектермен пайда болады.  

 Бірінші типтегі ауру жетілмеген саңырауқұлақтардан туындайды-

Cercospora sojina Hara (sin. С. daizu Miura), екіншісі-С. cruenta Sacc. Олардың 

мицелийі зардап шеккен тіндерде жасушааралық түрде таралады, ал қоңыр-қара, 

тармақталмаған конидиофорлар конидий түрінде бетіне шығады. S. sojina- дағы 

конидиялар түссіз, кері ілгек  тәрізді, өлшемі 22-80×5-9 мкм, 1-5 көлденең 

септумы бар; C. cruenta-цилиндрлік, сарғыш, өлшемі 35-14×3-5 мкм, 1-13 

көлденең септумы бар. Саңырауқұлақтар өсімдіктердің вегетациялық кезеңінде 

конидиямен таралады. Инфекция көзі-жұқтырған тұқымдар мен зардап шеккен 

өсімдіктердің қалдықтары. Аурудың күшті дамуымен астық 2-3 есе азаяды, 

сонымен қатар дәндегі май мен ақуыз мөлшері азаяды. Төзімді сорттар жоқ [17]. 

 
 

                      2 сурет − Церкоспороз (Cercospora sojina Hara): 

1 - зардап шеккен жапырақтар; 2 – конидийлері бар конидиофорлар. 

Тот басқан дақ немесе септория (Septoria glycinea Hemmi): 

3 - зардап шеккен жапырақтар; 4 — кесіндісінде пикноспоралары бар 

пикнидтер [17]. 

 

 Тот дақтары немесе септориоз (2 сурет) ол алдымен төменгі, содан кейін 

жоғарғы жапырақтарда, сабақтарда және бұршақтарда кішкентай көптеген 

бұрыштық, сәл дөңес дақтар түрінде пайда болады, өлшемі 2-4 мм. Бастапқыда 



15 
 

олар тот түсті, кейінірек қара түсті, жиі біріктіріліп, содан кейін жапырақ бетінің 

едәуір бөлігін алады. Дақтарда эпидермиспен жабылған кішкентай қара 

пикнидтер пайда болады.Зақымданған жапырақтар сарғаяды және түседі, ал 

бұршақ дамымайды. Аурудың, әсіресе үлкен зияндылығы егін жинаудан 3-5 апта 

бұрын, яғни оның қарқынды дамуы кезінде.Септорияның қоздырғышы-

жетілмеген саңырауқұлақ Septoria glycinea Hemmi. Оның пикнидтерінде 

көптеген жіп секілді түссіз түзу немесе иілген, 1-4 бөліктен тұратын 

пикноспоралар 44-100×1,4-2 мкм құрайды. Саңырауқұлақтар пикноспоралары 

бар пикнидтер түрінде құлаған жапырақтарда қыстайды. Төзімді сорттар жоқ 

[17]. 

 Майлы көгеру немесе пероноспороз (3 сурет) соя өсірудің барлық 

аймақтарында кездеседі, бірақ ылғалдылығы жеткілікті жерлерде ең көп зиян 

келтіреді. Ол екі түрде көрінеді-өсімдіктердің жалпы тежелуі (диффузды 

зақымдану) және жапырақ дақтары (жергілікті).Бірінші жағдайда, хлорозды 

дақтар котиледондарда және әсіресе жапырақтарда пайда болады, бүкіл тақтаны 

немесе оның бір бөлігін негізге жақын жабады. дақтар орындары, негізінен 

жапырақтардың астыңғы жағында, сұр-күлгін гүлдену. Қатты зардап шеккен 

өсімдіктер өсуде артта қалады және кебеді. 

Жергілікті зақымдану негізінен гүлдену және бұршақтардың пайда болуы 

кезінде байқалады. Алдымен жапырақтарда бозғылт жасыл, содан кейін қоңыр 

түсті дақтар пайда болады, олардың төменгі жағында сұр-күлгін жабын дамиды. 

Зақымдалған жапырақтар өледі [18]. 

Бұршақтар мен тұқымдарда ауру бұршақ клапандарының ішкі қабырғаларын 

және тұқымның сыртқы қабығын жабатын кілегейлі қабық түрінде олардың 

пісіп-жетілуі кезінде көрінеді. 

 Аурудың қоздырғышы төменгі саңырауқұлақ Peronospora manshurica 

Sydow болып табылады. Оның мицелийі өсімдік ұлпаларының жасушааралық 

кеңістігінде дамиды, ал конидиальды споралануы стоматалар арқылы бетіне 

шығады. Конидиофорлар дихотомиялық тармақталған, конидийлері 

біржасушалы, жұмыртқа тәрізді немесе дөңгелектенген, кейде үшкір ұшы 17-

30×14-27 мкм өлшемді. Конидия саңырауқұлақтары өсімдіктердің өсу кезеңінде 

таралады. 

 Саңырауқұлақ конидиальды спораланудан басқа, зақымдалған өсімдік 

ұлпаларында және тұқымдарда ооспоралар түзеді. Олар бір клеткалы, дөңгелек 

пішінді, диаметрі 19-51 мкм, екі қабығы бар: ішкісі түссіз, қалыңдығы 2-4 мкм, 

ал сыртқысы сарғыш, қалыңдығы 3-7 мкм. Ооспоралар өсімдіктердің біріншілік 

инфекциясын тудырады. Өсімдіктердің зақымдануы астықтың жетіспеушілігіне 

және оның сапасының нашарлауына әкеледі [19]. 
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3 сурет − Күлді көгеру немесе пероноспороз (Peronospora manshurica Sydow): 1,2-

жапырақтың жоғарғы және төменгі жағындағы ауру белгілері; 3 - күшті 

зақымдануы бар жапырақта аурудың дамуы; 4 - зақымдалған астық; 5 - 

конидиофор; 6 - конидиялар; 7 – ооспоралар [18]. 

 

 Бактериялық күйік (4 сурет) жас және ересек өсімдіктердің барлық 

мүшелерін зақымдайды. Жоғарғы жағынан жапырақтарда сарғыш жиегі бар 

кішкентай бұрыштық қара майлы дақтар пайда болады. Жапырақтың төменгі 

жағында дымқыл ауа-райында дақтар пайда болған шырыш тамшылары пайда 

болады, олар кептірілген кезде жылтыр қабыршақтарға айналады. Аурудың 

күшті дамуымен дақтар біріктіріліп, жапырақ лобуласының жартысын жабады. 

 Зақымданған жапырақ жапырақтары мен сабақтарында ұзындықтағы 

әртүрлі қара жолақтар, ал бүршіктерде бұлыңғыр майлы ашық қоңыр дақтар 

пайда болады. Мұндай бұршақтардың дәндері дамымаған, түтіккен, қабығы 

мыжылған. 

 Ауруды Pseudomonas glycineum Coerper бактериясы тудырады. Олар 

зақымдалған өсімдіктердің тұқымдары мен әртүрлі қалдықтарында 

сақталады.Бактериялық күйік көшеттердің жіңішкеруіне және ересек 

өсімдіктердің өлуіне әкеледі. Зақымдалған тұқымдар өнгіштігін жоғалтады. 

Букурия, Зарница, Белцкая 82 сорттары аз зардап шегеді [20]. 
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          4 сурет − Бактериялық күйік (Pseudomonas glycineum Coerper): 

            1 - зардап шеккен жапырақтар (аурудың әртүрлі көріністері) [20]. 

  

 Соя ауруымен күресу шаралары. Ауыспалы егісте соя дақылдарын 

бұрынғы егістікке 3-4 жылдан ерте емес қайтаруға болады. Оның ең жақсы 

предшественники дәнді дақылдар, қант қызылшасы және картоп. Ағымдағы 

жылғы соя дақылдары өткен жылы өсірілген танапқа жақын болмайтындай 

егістіктерді ауыспалы егіске орналастырыңыз. 

 Қоздырғыштармен ең аз зақымдалған аймақтардан тұқым жинау. 

Тұқымдарды мұқият тазалау және калибрлеу. Сақтау кезінде олардың 

ылғалдылығы 14% аспауы керек.Соя бұршағын әр аймақ үшін оңтайлы уақытта 

себу керек, себу тереңдігіндегі топырақ кемінде 10 ° C дейін жылыған кезде. 

 Церкоспорозға, тот басқан дақтарға, пероноспорозға, аскохитозға және 

бактериозға қарсы сояның вегетациялық кезеңінде дақылдарды 1% Бордо 

сұйықтығымен шашады. Әдетте екі спрей ұсынылады: біріншісі бүршік пайда 

болған кезде, екіншісі біріншіден 10 күннен кейін.Тот және ұнтақты көгеруге 

қарсы коллоидты күкірттің 1% суспензиясымен (5-6 кг/га) немесе ұнтақталған 

күкіртпен (20-25 кг/га) шаң шашады.Тұқымдық учаскелерде бүршіктену 

басталғанға дейін өсімдіктерді вирусқа қарсы арамшөптерден тазарту 

қажет.Қажетті тыңайтқыштарды қолдану, арамшөптер мен зиянкестерді жою, 

сондай-ақ өсімдіктердің жақсы өсуі мен дамуына ықпал ететін барлық басқа 

ауылшаруашылық әдістерін қолдану [21]. 

 

 

 1.4  Янтарь қышқылы. Қасиеттері, пайдаланылуы, өсімдіктерде 

қолдану ерекшеліктері. 

 Янтарь қышқылы - метаболикалық және антиоксиданттық әсері бар 

танымал активті қосымша.Янтарь қышқылы сияқты ынталандырушы 

препаратты, кез-келген басқа биологиялық белсенді заттар сияқты, өте 

сақтықпен қолдану керек. Топыраққа түсетін мұндай қосылыстардың артық 

мөлшері мүлдем қарама-қарсы нәтижеге әкелуі мүмкін [22]. Янтарь қышқылын 
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отырғызу дақылдарының өсуіне стимулятор ретінде қолдану ауқымы өте кең: 

тұқымдарды жақсы өну үшін қосылған ерітіндіге батырудан бастап, оның 

дамуының әртүрлі кезеңдерінде өсімдіктерді шашыратуға және суаруға дейін 

[23].  

 Қасиеттері. Янтарь қышқылы, сондай-ақ оған негізделген ерітінділер 

әртүрлі салаларда қолданылады: медицина, мал шаруашылығы және өсімдік 

шаруашылығы. Сыртқы көріністе ол ақ кристалдарға ұқсас. Олар суда да, 

алкоголь бар сұйықтықта да тез ериді. Бұл препарат өсімдіктерге көп қырлы әсер 

етеді және оның кейбір қасиеттерін ажыратуға болады:  

• бұл әртүрлі дақылдардың өсуін тамаша реттеуші [22].; 

• зауыт үшін ол седативті агент ретінде қызмет етеді, өйткені ол 

әртүрлі стресстік жағдайларға оң әсер етеді[24]; 

• оның әсерінен жерден қоректік заттардың қарқынды сіңуі 

жүреді; 

• янтарь қышқылымен өңделген тұқымдар сыртқы теріс 

әсерлерге жоғары қарсылықпен сипатталады[25]; 

• осы өсу стимуляторында отырғызу материалын суландыру 

олардың максималды өнуін және тез өсуін қамтамасыз етеді [26]; 

• бұл топырақ микрофлорасын қалыпқа келтірудің тамаша 

құралы және онда өмір сүретін микроорганизмдердің өмір сүру 

жағдайларын жақсартады [27]; 

 Қайда және қалай пайдалануға болады.Янтарь қышқылы бар өсуді 

ынталандыратын препараттар жас көшеттер мен ересек өсімдіктерді бүрку 

арқылы емдеу үшін белсенді қолданылады. Оның әсеріне байланысты 

дақылдардың гүлденуі мен олардың жемісі біздің көз алдымызда артады. Янтарь 

қышқылының картоп пен қызанақ сияқты өсімдіктердің дамуына әсері ерекше 

байқалады. Картопты осындай препаратпен бүрку өсу стимуляторларын 

қолданбай өсірілгеннен әлдеқайда көп өнім жинауға мүмкіндік береді. 

Қызанақтарды ерітіндімен емдеу аналық без бен жемістердің санын көбейтуге 

көмектеседі, онда біз бір шелек суға бір грамм препарат аламыз [28]. 

Өсімдіктерді мұндай бүрку әр 7–10 күн сайын бүршіктердің қарқынды пайда 

болу кезеңінде кемінде үш рет жүзеге асырылады. Янтарь қышқылын бұршақ 

тұқымдастарын өсіруде де қолдану өзінің оң әсерін тигізеді [29]. 

 Бұл өсу стимуляторын жерге себер алдында отырғызу материалын сулау 

үшін де қолданыңыз. Янтарь қышқылы қосылған ерітінді асқабақ, қырыққабат, 

сәбіз, қияр, қызылша және репа сияқты бақша дақылдарының тұқымдарын 

өңдейді. Өсімдік тұқымдары 24 сағат ішінде бір литр су мен грамм 

стимулятордан дайындалған ерітіндіге орналастырылады. Картоптың гүлдену 

кезеңін тездету және болашақ дақылдарды көбейту үшін түйнектер отырғызу 

алдында янтарь қышқылымен шашыратылып, өніп шығуға қалдырылады немесе 

бірден топыраққа отырғызылады. 

Өсімдіктерді суару үшін ерітінді дайындау янтарь қышқылын қосу арқылы 

жасалады, бұл дақылдарды әртүрлі аурулар мен бактерияларға төзімді етеді, 
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сонымен қатар оларды зиянды жәндіктерден қорғайды. Жапырақтарда 

хлороформның қарқынды пайда болу процесі болашақ егіннің сапасы мен 

мөлшерін арттыруға көмектеседі. Жас екпелердің тініне еніп, бұл өсу 

стимуляторы артық азот қышқылына бейтараптандыратын әсер етеді. 

 Янтарь қышқылын өсімдіктерге қолдану ерекшеліктері. Янтарь қышқылы-

бұл тірі организмдерге теріс әсер етпейтін өте қауіпсіз дәрі. Осыған қарамастан, 

бүрку мен суаруға арналған шешімдерді дайындау нұсқаулықтағы барлық 

ұсыныстарды ескере отырып жүргізілуі керек. Бірақ егер дозаланғанда пайда 

болса, онда сіз алаңдамауыңыз керек, өйткені өсімдік оған қажет препараттың 

мөлшерін сіңіреді [30]. Әр түрлі мақсаттарда янтарь қышқылының 

концентрациясының әртүрлі дәрежесі қолданылады. Ерітінді дайындау үшін 

препараттың белгілі бір дозасы жылы сумен сұйылтылып, сұйықтықтың қалған 

мөлшерін қосу арқылы қажетті көлемге жеткізіледі (әдетте бүрку үшін 0,02% 

ерітінді қолданылады). Алынған препаратты өсімдіктерді 3–5 күн ішінде емдеуге 

болады, өйткені осы уақыттан кейін препараттың микроорганизмдермен 

ыдырауы нәтижесінде тиімсіз болады. Янтарь қышқылының қауіпсіздігіне 

қарамастан, оның құрамы бар ерітінділерді көзге және асқазанға тигізбеу керек, 

өйткені бұл олардағы қабыну процесінің басталуы мүмкін. 

 Янтарь қышқылы-әсер етудің кең спектрі бар ерекше ынталандырушы 

дәрі. Оны қолдану адамның тіршілігін қалпына келтіруге ғана емес, сонымен 

қатар өсімдіктердің әртүрлі қолайсыз факторларға төзімділігін арттыруға 

көмектеседі [31]. 

 

 

1.5  Бор – ең қажетті микроэлемент. В-ЭДДЯҚ кешені 

 Бор – өсімдіктерге өмір бойы қажет микроэлемент, өйткені өсімдік 

организмдерінде ол қалпына келмейді. Өсімдіктердегі бордың орташа мөлшері 1 

кг шикі салмаққа шамамен 0,1 мг құрайды [32].Тірі организмдерде бор негізінен 

органогендік қосылыстар түрінде болады, ал оның көп бөлігі пектиндік заттар 

бар кешендердің құрамында жасуша қабырғаларында болады [33]. Өсімдік 

қалдықтарының органикалық заттармен күресі топырақ микроорганизмдерімен 

шығарылады, ал борат аниондары түрінде олар ішінара сіңеді, ішінара тамыр 

жүйесі арқылы өсімдіктерге сіңіреді. 

Өсімдіктерде бор көмірсулар алмасуын жақсартады, ақуыздар мен нуклеин 

қышқылдарының алмасуына әсер етеді. Бордың негізгі физиологиялық рөлі 

ауксиндер мен фенолдық қосылыстардың алмасуына қатысу деп саналады. Бор 

ферменттердің құрамына кірмейді, бірақ ауксиноксидаза мен В глюкозидазасын 

белсендіреді. Зығыр, күріш, күнбағыс, көкөніс және бұршақ дақылдары бордың 

жетіспеушілігіне әсіресе сезімтал болып келеді.Бордың жетіспеушілігімен 

өсімдіктерде құрғақшірік, қуыс (тамырдақылдары), сарғаю, бактериоз пайда 

болады. 

 Борды өсімдіктер борат аниондары түрінде сіңіреді, олар кейбір тиімді 

хелатандармен хелат кешендерін құра алады.  Бұл лигандтардың қатарына 

янтарь қышқылының туындылары (ЯҚТ) жатады: этилендиаминдиянтарь 
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қышқылы (ЭДДЯК) және транс-1,2-диаминоцик-логександиян қышқылы 

(ДЦГДЯК ) [34-35].Осы лигандтарға негізделген борат кешендерінің қасиеттері 

де, биологиялық белсенділігі де аз зерттелген, бірақ олар теориялық тұрғыдан 

ғана емес, сонымен қатар практикалық тұрғыдан да қызықты болып көрінеді, 

өйткені микроэлементтерді өсімдіктер күрделі қосылыстар түрінде жақсы сіңеді 

[36,37]. В-ЭДДЯК хелат кешені экологиялық қауіпсіз, себебі оның құрамында 

экологиялық қауіпсіз лиганд - этилендиаминдиянтарь қышқылы және кешенді 

түзуші ретінде төмен температуралы борат болады. Жалпы бұл кешен 

өсімдіктердің өсуінде мынандай қызмет атқарады: 

• Топырақ тұқымның өнуін күшейтеді; 

• Өнгіштігі мен өнуэнергиясынарттырады; 

• Тамырлардың ұзындығын және көшеттердің биіктігін арттырады; 

• Жапырақтардың өмір сүру мерзімі едәуір ұзартылады. 
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 2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 

  

 2.1 Зерттеу нысаны мен материалдар  

 Зерттеу нысаны ретінде соя тұқымдары (Glycinemax) алынды. 

• Кондуктометр 

• Магнитті араластырғыш 

• Зертханалық дозатор 

• Микроскоп  

• Жабын 

• Мақта 

• Дистильденген су 

• Бояғыш ұнтақтар (хризоидин, фуксин, эозин, метилоранж) 

• Элeктрoнды aнaлитикaлық тaрaзы;  

• Зeртхaнaлық өлшeгіш ыдыc; 

• Пипeткa; 

• Кoлбa; 

• Химиялық cтaкaн; 

• Пeтритaбaқшacы 60х15; 

• Фильтр қaғaзы; 

• Cу тeмпeрaтурacын өлшeйтін гидрoмeтр;  

• Микрoбиoлoгиялық инe; 

• Cпирт 

 

 Дипломдық жұмыс келесі ғылыми зерттеулерді қолдана отырып 

орындалды: 

 1. Теориялық зерттеулер Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ кітапханасында 

жүргізілді, сондай-ақ ғаламтор ресурсы пайдаланылды. Теориялық зерттеулер 

жүргізу барысында 41 әдебиет зерттелді. 

 2. Зертханалық ғылыми зерттеулер Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 

технопарк зертханасында жүргізілді. Зерттеулер алдымен зертханамен танысу, 

қауіпсіздік ережесімен танысу, зертханалық ыдыстарды дұрыс пайдалану, 

қажетті ерітінділерді дайындау, микроскоппен жұмыс жасау бойынша 

жүргізілді. 
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 3. ТӘЖІРИБЕЛЕР НӘТИЖЕСІН ТАЛДАУ 

 Жұмыстың барысы: Тәжірибелік жұмыста, этилендиаминдиянтарь 

қышқылының 1*10-3 г/моль концентрациясы, бор қышқылының 1*10-5 г/моль 

концентрациясы, дистилденген су қолданылды. Алынған ерітінділердің соя 

тұқымының өсуіне әсері зерттелді. 

 Ерітінділерді дайындау. Тәжірибелік жұмысқа қажетті ерітінділерді 

дайындау үшін алдымен 1000 мл дистилденген суға бор қышқылының  0,0638 

г/моль концентрациядағы ерітіндісін алдық. Кейін янтарь қышқылының 

тіындысы этилендиаминдиянтарь қышқылының 0,1 мл мөлшерін 1000 мл ге 

ерітіп алған болатынбыз. Тәжірибелік жұмысқа пайдалану үшін бізге кешен 

жасау керек болды. Кешенді этилендиаминдиянтарь қышқылына, ерітіп алған 

бор қышқылын титрлеу арқылы кондуктометрмен өлшеп алдық (5 сурет). Алған 

кешендегі ерітінділер қатынасы 1:1 болды. 

  
  5 сурет − Кондуктометрлік титрлеу графигі. 

 

 Тәжірибелік жұмыстағы зертханалық жағдайда егу әдістері: 

 1.Рулондық әдіс. 

 2.Топыраққа егу (грунт және жер топырақ). 

 Топырақ және өңдеу: зерттеуде пайдаланылған топырақ Талғар ауданы, 

Талдыбұлақ ауылы, Мұханова 36 а үйдің бақша алқаптарынан 0-20 см 

тереңдіктен жиналды (ендік: 42° 24' солтүстік ендік және бойлық: 72° 60' шығыс 

бойлық). Жинап алынған топырақты ауада кептіріп, тастар мен өсімдік 

қалдықтарынан тазаланып, топырақ елеуіштен өткізілді.  

 Рулондық әдіспен егу (6 сурет). Бұл әдісте «Нұр», «Прогресс», «Ультра» 

деп аталатын сояның 3 сорттарын алған болатынбыз. Фильтр қағазды алдымен 

дистилденген суменылғалдап (бұршақтар орнынан жылжып кетпес үшін), 

әрқайсысын 10-15 данадан тізбектеп қойып шығамыз (а). Кейін үстінен тағы да 

фильтр қағазбен жауып, ылғалдап, оның үстінен целлофанмен жауып (б), рулон 

тәрізді етіп ораймыз (в). Оралған қағазды жапсырмамен бекітіп қоямыз. Әрбір 
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сортқа 3 рулоннан жасаймыз (г). Оны ыдысқа салып, алынған ерітіндімізбен 

суарамыз. 

 

    

 (а)                               (б)                             (в)                                  (г) 

                                          6 сурет − Рулондық әдіспен егу 

  

 Топыраққа егу әдісі (7 сурет). Бұл әдісте «Нұр», «Прогресс», «Ультра» деп 

аталатын сояның 3 сорттары мен 2 түрлі топырақ түрін (біріншісі, Талғар 

ауданының кәдімгі жер топырағы, екіншісі, арнайы үй өсімдіктеріне арналған 

грунт) алған болатынбыз. 

 «Нұр» және «Прогресс» сорттарын 2 түрлі топыраққа егіп, янтарь 

қышқылының туындысы этилендиаминдиянтарь қышқылымен 3-4 күн сайын  

суарып отырдық (а,б). 

 «Ультра» сортын 2 түрлі топыраққа егіп, этилендиаминдиянтарь 

қышқылының борат комплексімен 3-4 күн ара суарып отырдық (в). 

 

  

 

        (а)                                          (б)                                   (в)        

                                        7 сурет − Топыраққа егу әдісі                    

 

 

 3.1 Рулондық әдіспен егілген соя тұқымдарының өсіп дамуы.  

 «Нұр» сортының 3, 6, 10 күндік өсіп дамуы (8 сурет). 

 Янтарь қышқылының туындысы этилендиаминдиянтарь қышқылымен 

суарылған «Нұр» сортының 3 күндік нәтижесіне келетін болсақ, 3 күнде 

бұршақтың  кішкентай тамырлары шыға бастаған. Барлық 15 данасы жақсы 

дамып келуде (а). 6 күндік нәтижесінде бұршақтар көгеріп, тамырлары ұзара 

бастады (б). 10шы күнінде бұршақтардың сырты екіге жарылып, жапырақ 

шығаруға даындалуда және тамырлары едәуір ұзарған, сабағы да ұзарған. Ең 

ұзыны 12см (в). 



24 
 

 

 

 

 

                (а)                                 (б)                                     (в)       

               8 сурет − Рулондық әдіспен егілген «Нұр» сорты.  

 

  «Прогресс» сортының 3, 6, 10 күндік өсіп дамуы (9 сурет). 

 Янтарь қышқылының туындысы этилендиаминдиянтарь қышқылымен 

суарылған «Прогресс» сортының 3 күндік нәтижелеріне келетін болсақ, 15 дана 

бұршақтың 12 сі жақсы өніп, кішкене тамырлары шықты (а). 6 күндік 

нәтижелерінде барлық данасының тамырлары шығып, ұзарып, көгерген (б). 10 

күндік нәтижесінде бұршақ екіге бөлініп, жапырақ шығаруға дайындық үстінде 

(в). Тамырлары  жақсы жетіліп, сабақтары едәуір ұзарған. Ең ұзыны 15 см. 

 

 

 
 

 

 

                     (а)                                     (б)                                  (в) 

                    9 сурет − Рулондық әдіспен егілген «Прогресс» сорты. 

 

 «Ультра» сортының 3, 6, 10 күндік өсіп дамуы(10 сурет). 

 Этилендиаминдиянтарь қышқылының борат комплексімен  суарылған 

«Ультра» сортының 3 күнді нәтижесінде 10 дана жалпы тұқымның 7-інде өскін 

пайда болды, тамырлары көріне бастады(а). 6 күндік нәтижесінде барлық 10 

дананың 10-ы көгерді (б). Ал 10 күндік нәтижесінде барлық тұқым өте жақсы 

жетіліп, тамырлары ұзарды (в). Жалпы, бұл тұқым бастапқыда жақсы нәтиже 

бермегенімен, кейіннен біздің биостимуляторымызды жақсы сіңіріп, өзінің оң 

нәтижелерін көрсетті. 
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                        (а)                                 (б)                                   (в) 

                        10 сурет − Рулондық әдіспен егілген «Ультра» сорты 

 

 Рулондау әдісінің  нәтижелері 2-4 кестелерде келтіріген. 

   2 кесте − Рулондық әдіспен егілген «Прогресс» сортының өсу нәтижелері 

 
Жалпы        

тұқым саны 

Жақсы өскен 

тұқым, % 

Өспеген тұқым, 

% 

Өскен ауру 

тұқым, % 

15 93,3% 6,7% 0% 

15 100% 0% 0% 

15 86,6% 6,7% 6,7% 

100% 93,3% 4,46% 2,23% 

 

 

      3 кесте − Рулондық әдіспен егілген «Нұр» сортының  өсу нәтижелері 

                
Жалпы тұқым 

саны 

Жақсы өскен 

тұқым, % 

Өспеген тұқым, 

% 

Өскен ауру 

тұқым, % 

15 100% 0% 0% 

15 80% 0% 20% 

15 93,3% 0% 6,7% 

100% 91,1% 0% 8,9% 

 

    4 кесте −  Рулондық әдіспен егілген «Ультра» сортының  өсу нәтижелері 

              
Жалпы тұқым 

саны 

Жақсы өскен 

тұқым, % 

Өспеген тұқым, 

% 

Өскен ауру 

тұқым, % 

10 80% 10% 10% 

10 100% 0% 0% 

10 70% 10% 20% 

100% 83,3% 6,66% 10% 
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 3.2 Топыраққа егілген соя сорттарының өсіп дамуы (11 сурет). 

 Екі түрлі топыраққа егілген «Нұр» сорты алғашқы күндері жер топыраққа 

егілгені дамымады. Барлық 15 дананың тек қана 1 данасы шықты (а). Ал, грунтта 

15 дананың14і  шыққаны байқалды (а) . 2 апталық нәтижесінде екі топырақта да 

өте жақсы өсіп шықты  (б,в). Ұзындығы 15-17см дей болды. Ал 20-25  күндік 

нәтижелерінде жапырақтары жайқалып, ұзындығы 25-30 см ге дейін жетті. 20-25  

күндік нәтижеде жапырақтар кішкене қарайып кеткен (а,б).  Бірақ екі топырақта 

да сояның өсуі өте жақсы жүрді. Ерітіндіміз жақсы әсер етті. 

 

 

 

 

                (а)                                          (б)                                     (в) 

11 сурет − Екі түрлі топыраққа егілген «Нұр» сортының 3-14 күндік 

нәтижелері 

 

 

  

                                        (а)                                       (б) 

12 сурет − Екі түрлі топыраққа егілген «Нұр» сортының 20-25 күндік нәтижелері 

 

 

 Екі түрлі топыраққа егілген «Прогресс» сорты (13 сурет). Алғашқы 

апталық нәтижелерінде егілген 15 дана тұқымның  10-12 данасы бүрін жарып 

шыққаны байқалады (а,б,в). 20-25 күндік нәтижесінде тұқымдар жалпылама 

шығып, сабақтары мен жапырақтары өсіп (ұзындығы 26-30см), жасылданғанын 

байқауға болады (а,б). Жер топыраққа қарағанда грунтта нәтижесі тез әрі анық 
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байқалады. Себебі, грунттың құрамында өсімдікке қажетті көптеген керекті 

заттар бар. Нәтижеде жапырақтардың шет жақтары кішкене қураған.  

Салыстырмалы түрде алғанда «Прогресс» «Нұрға» қарағанда керемет нәтижелер 

көрсетті. 

 

 

  

                (а)                                       (б)                                          (в) 

13 сурет − Екі түрлі топыраққа егілген «Прогресс» сортының 3-14 күндік                  

нәтижелері 

 

  

                                  (а)                                            (б) 

14 сурет − Екі түрлі топыраққа егілген «Прогресс» сортының 20-25 күндік 

нәтижелері 

 

 Екі түрлі топыраққа егілген «Ультра» сорты В-ЭДДЯ кешенімен суарылды 

(15 сурет). Ультра сортының 20 күндік нәтижесінде өсу да қарқыны жақсы 

нәтиже көрсетті. Егілген 10тұқымның барлығы өсіп шықты.  Кешеніміз 

топырақтардың құрамына керемет әсер етіп, Ультра сорты 20 күнде ұзындығы 

25-33 см ге дейін жетті.Жапырақтарында ешқандай ауру белгілері байқалған 

жоқ. 
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                                              (а)                              (б) 

15 сурет − Екі түрлі топыраққа егілген «Ультра» сортының 20 күндік нәтижесі 

 

 Екі түрлі топыраққа егілген соя сорттарының нәтижелері төмендегі 5-7 

кестелерде келтірілген. 

     5 кесте − Екі түрлі топыраққа егілген «Нұр» сортының өсу нәтижелері  

  
Топырақ 

түрі 

Жалпы 

тұқым саны 

Жақсы өскен 

тұқым, % 

Өспеген 

тұқым, % 

Өскен ауру 

тұқым, % 

Жер 

топырақ 

15 66,6% 20% 13,3% 

Грунт 15 93,33% 0% 6,66% 

 

 6 кесте − Екі түрлі топыраққа егілген «Прогресс» сортының өсу нәтижелері 

  
Топырақ 

түрі 

Жалпы 

тұқым саны 

Жақсы өскен 

тұқым, % 

Өспеген 

тұқым, % 

Өскен ауру 

тұқым, % 

Жер 

топырақ 

15 100% 0% 0% 

Грунт 15 100% 0% 0% 

 

  7 кесте − Екі түрлі топыраққа егілген «Ультра» сортының өсу нәтижелері 

  
Топырақ 

түрі 

Жалпы 

тұқым саны 

Жақсы өскен 

тұқым, % 

Өспеген 

тұқым, % 

Өскен ауру 

тұқым, % 

Жер 

топырақ 

10 93,3% 0% 6,6% 

Грунт 10 100% 0% 0% 
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 3.3 Микроскопиялық бақылаулар нәтижелері 

 

  

              16 сурет − Соя бұршағының микроорганизмдермен зақымдалуы  

 

 

 

                                    17 сурет − Peronospora manshurica 

 

 Peronospora manshurica - өсімдік қоздырғышы (17 сурет). Бұл соя және 

басқа да мәдени өсімдіктердің жапырақтарында кең таралған ауру. 

Саңырауқұлақтарды әдетте көгеру, «жапырақты дақ» немесе «жапырақ-дақ» деп 

атайды. Оның мицелийі өсімдік ұлпаларының жасушааралық кеңістігінде 

дамиды, ал конидиальды споралануы стоматалар арқылы бетіне шығады. 

Конидиофорлар дихотомиялық тармақталған, конидийлері біржасушалы, 

жұмыртқа тәрізді немесе дөңгелектенген, кейде үшкір ұшы 17-30×14-27 мкм 

өлшемді. Конидия саңырауқұлақтары өсімдіктердің өсу кезеңінде таралады [38]. 

 

 
                                        18 сурет − Fusarium Gibbosum  
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 FusariumGibbosum (18 сурет) түрлeрі топырaқтa оргaникaлық зaттaрмeн 

жәнe өcімдіктeрдe фaкультaтивті пaрaзитті қорeктeніп, cоңғылaрындa aуру 

туғызaды. Мaкроконидилeрі орaқ, ұршық тәріздeнгeн, әлcіз иілгeн, eкі ұшы 

cүйірлeнгeн, кeйдe жіп тәрізді 3–6 жacушaғa бөлінгeн. Тaзa ceбінді eкпecіндe 

әртүрлі aшық түcті үлпілдeк жіпшумaқты, диффeрeнциялaнғaн нeмece aздaп 

тaрмaқтaлғaн конидия caғaқтaры болaды. Fusarium туыcы штaммдaры 

колонияcының тeз өcуімeн eрeкшeлeнeді. Конидиялaрынaн тeк 

мaкроконидиялaры түзілeді, кeйдe aздaп 1–2 жacушaлы микроконидиялaрын 

кeздecтіругe болaды. Ортaңғы бөлігі кeңдeу, eкі ұшы cозылыңқы 

түрдecүйірлeнгeн. Нeгізінeн 4-тeн 8 жacушaлығa дeйін болaды. Фузaриум 

туыcынa жaтaтын caңырaуқұлaқтaрдың бacым көпшілігі фитотрофты. Фузaриум: 

aнaморфты зeң caңырaуқұлaғы, acкомикоттaрдың өкілі. Оның түрлeрі хaлық 

шaруaшылығынa aйтaрлықтaй зиян кeлтірeді, өcімдіктeр мeн жaнуaрлaрғa кері 

әceр eтeді. Олaр фузaриумның жaлпы aтaуымeн бeлгілі бірқaтaр aурулaрды 

тудырaды. Кeйбір түрлeрі өcімдіктeрмeн ceлбecіп, олaрдың тaмырындa 

өcімдіктeргe қолaйлы зaттaр бөлeді. Фузaриум caңырaуқұлaқтaры өcімдік 

жaпырaқтaры мeн тaмыр aймaқтaрын зaқымдaйды [39].  

 

 
                                                  19 сурет − Мукор 

 Мукордың мицелийі бірте-бірте тармақталып, шетке қарай жіңішкеретін 

ақ гифалардан тұрады. Мукоргифалары ішінен қаңқалар мен бөлінбейді, 

сондықтан мицелий жасушалық емес құрылымға ие. Оның протоплазмадан, 

вакуольдерден және ұсақ ядролардан тұратын жалпы протопласты бар. Қалың 

жіптерден спорангиофорлар көтеріліп, спорангиямен аяқталады, яғни көптеген 

споралар пісетін қапшықтармен аяқталады. Микроскопиялық тұрғыдан алғанда, 

бұл түзілімдерде ядролар көптеп орналасады, бұл цитозолдың (цитоплазманың) 

шеткі жағында тығыздалуына әкеледі. Табиғатта мукор саңырауқұлағы отыра 

алмайтын жер жоқ. Ақ зеңнің дамуының негізгі шарттары субстратта қоректік 

заттардың болуы, жылу, ауа және ылғалдылық болып табылады. «Тамақіздеуде» 

мукоргифалары тіпті гипс, кірпіш және бетонға еніп, құрылыс құрылымдарын 

бұзады (19 сурет). 
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                        20 сурет − Pseudomonas syringae pv. glycinea 

 Pseudomonas syringae pv. Glycine - жылжымалы флуоресценттітаяқшалар, 

полярлы, капсулалар бар, бактериялық споралар жоқ. Өлшемі 1,2–1,8x0,5–3,0 

мкм. Бактериялар грамтеріс, қышқылдарға төзімді емес, аэробтар [40,41]. 

Колониялар бастапқыда ақ (содан кейін қарайды), жылтыр, флуоресцентті 

пигментті.Инфекция көзі – ауру өсімдіктердің тұқымдары мен өсімдік 

қалдықтары (20 сурет). 

  

 3.4 Фенологиялық және биометриялық талдау нәтижелері  

Талдау нәтижелері 8-11 кестелерде көрсетілген 

  

8 кесте − Рулондық әдіс бойынша егілген соя сорттарының биометриялық 

талдау нәтижелері 
Соя сорттары «Нұр», «Прогресс», «Ультра» 

Биометриялық талдау/ Рулондық әдіс 

Күні   Этилендиаминди 

янтарь  қышқылы/  

1*10-3 г/моль «Нұр» 

Этилендиаминди янтарь         

қышқылы/1*10-3г/моль 

«Прогресс» 

Этилендиаминди янтарь     

қышқылының борат 

комплексі 

«Ультра» 

3 1 см 1 см 1 см 

6 3 см 2 см 3 см 

10 11-12 см 15 см 13см 

15 19 см 20 см 23 см 

20 24 см 27 см 30 см 

 

 

9 кесте − Жер топыраққа егілген соя сорттарының биометриялық талдау 

нәтижелері 

Соя сорттары «Нұр», «Прогресс», «Ультра» 

Биометриялық талдау/ Жер топырақ 

Күні   Этилендиаминдиянтарь         

қышқылы/1*10-3 г/моль 

«Нұр» 

Этилендиаминдиянтарь         

қышқылы/1*10-3 г/моль 

«Прогресс» 

Этилендиаминдиянтарь     

қышқылының борат 

комплексі 

«Ультра» 

3 0 см 0 см 0 см 

6 3 см 7 см 7 см 

10 7 см 13 см 14 см 

15 15 см 20 см 20 см 
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20 21 см 26 см 29 см 

 

10 кесте − Грунтқа егілген соя сорттарының биометриялық талдау 

нәтижелері 

                                Соя сорттары «Нұр», «Прогресс», «Ультра» 

                                    Биометриялық талдау/ Грунт топырақ    

Күні Этилендиаминдиянтарь         

қышқылы/1*10-3г/моль 

«Нұр» 

Этилендиаминдиянтарь         

қышқылы/1*10-3г/моль 

«Прогресс» 

Этилендиаминдиянтарь         

қышқылының борат 

комплексі 

«Ультра» 

3 0 см 0 см 0 см 

6 3 см 7 см 8 см 

10 7 см 13 см 14 см 

15 15 см 20 см 24 см 

20 21 см 26 см 32 см 

 

    

11 кесте − Рулондық әдіс бойынша егілген соя сорттарының фенологиялық 

талдау нәтижелері 

                                               Соя сорттары «Нұр», «Прогресс», «Ультра» 

                                                   Фенологиялық талдау/ Топыраққа егу әдісі 

Күні Этилендиаминдиянтарь         

қышқылы/1*10-3г/моль 

«Нұр» 

Этилендиаминдиянтарь         

қышқылы/1*10-3г/моль 

«Прогресс» 

Этилендиаминдиянтарь         

қышқылының борат 

комплексі 

«Ультра» 

3 Тұқым тамырының өсуі 

13 дана 

Тұқым тамырының өсуі 

14 дана 

Тұқым тамырының өсуі 

10дана 

6 VE кезеңіне жетпеді VE кезеңіне жетпеді VE кезеңінде 10 дана 

10 VE кезеңінде 10 дана VEкезеңінде 14 дана VEкезеңінде 10 дана 

15 VCкезеңінде 10 дана VC кезеңінде 10 дана VC кезеңінде 9 дана 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 Бұл дипломдық жұмыста этилендиаминдиянтарь қышқылы мен оның 

комплексінің сояның өсуіне әсерін зерттедік. 

 Біріншіден, этилендиаминдиянтарь қышқылы мен бор қышқылының 

ерітінділерін дайындап алдық. Дайын болған ерітінділерді кондуктометрмен 

титрлеу арқылы кешен жасадық. Ол кешеннің қатынасы 1:1 болды.  

 Екіншіден, соя бұршағы туралы мәліметтермен танысып, екі түрлі әдіс 

бойынша отырғызып, өсірдік. Өскен өсінділерімізге талдау жасадық. 

Нәтижесінде этилендаминдиянтарь қышылының борат кешенімен суарылған 

«Ультра» сорты 90% жақсы нәтиже көрсетті. 41 әдебиеттік шолу жасалды. 

  Үшіншіден, қосымша ретінде сояда және оның тамыры мен 

жапырақтарында кездесетін микроорганизмдерді бақыладық .  
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