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ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА ANANAS COMOSUS ДАҚЫЛЫН ИНТОДУЦИРЛЕНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ    

 

Мақалада Ananas comosus өсімдігінің жылыжайда өсіру технологиясы қарастырылған. Ананасты алғаш өсіре бастаған ел, ол Бразилия , 

бірақ уақыт өте келе адамдар, ананас өсіру үшін қолайлы жағдайлар жасауды үйренді, нәтижесінде, енді ананас плантацияларын бүкіл 

әлем бойынша кездестіруге болады. Ананас тропикалық өсімдік ыстық және ылғалды климатты елдерде өсетін болғандықтан, өсірудің 
интодуцирленген жағдайын пайдалану тиімді әдіс болуда. 

Түйінді сөздер: Ananas comosus, айдарлы-розетка, жергіліктендірілген сапты вегетативті кома, Porteanus,Variegatus. 

 
Қазіргі экономикалық жағдайда, Қазақстан Республикасының 

Үкіметі (бұдан әрі - ҚР), ел экономикасын әр тараптандыру және 

ҚР импортқа тәуелділігін азайту мәселелеріне ерекше назар 
аударады. Осыған байланысты, ғылыми биология саласындағы 

ғылыми зерттеулерге кӛп мән беріледі, себебі қазіргі жағдайда, 

жаңа ӛсімдіктерді ӛсіру және бейімдеу жұмыстары, елдің азық-
түлікке қажеттілігін толығымен қанағаттандыруға тиіс, ал 

кейбір жағдайларда, импорт ӛнімін, Қазақстанда ӛсірілген 

қазақстандық ӛніммен алмастыра алады.    
2015 жылдың сәуір айында, біздің облыста 100 бірегей 

жобалардың инвестициялық кӛрмесі ӛтті, жобалар арасынан, 

жылыжай жағдайында ананас дақылдарын ӛсіру жобасы үлкен 
қызығушылық тудырды. Сондықтан, ӛзімізден ӛсірілген ананас, 

біздің нарықта сұранысқа ие болуы мүмкін, тіпті уақыт келе, 

елдің, ананас секілді экзотикалық ӛнімге деген сұранысын, 
толығымен қамтуға болады.  

Қазіргі таңда, ананас түрлі вариацияларда кездеседі. Мысалы, ол 

табиғи ананас түрінде, жартылай консервілер түрінде, шырын 
түрінде, дәрі-дәрмек түрінде және т.б. түрлерде болуы мүмкін. 

Сонымен қатар, құрамына ананас қосатын, кӛптеген таңдаулы 

тағамдар бар, ал кейбір елдерде, оны үй ӛсімдігі ретінде 

пайдаланады. Бір сӛзбен айтқанда, ананасқа деген сұраныс 

жылдан жылға артып келеді, және бұл таңғалатын жай емес, 

Коста-Рика, Бразилия, Филиппины секілді, бір қатар елдерде, 
ананас экспорты бірнеше есеге ӛскен [3]. 

Дегенмен, Қазақстанда ананас ӛсіруді бастамастан бұрын, 

ананастың биологиялық ерекшеліктерін, жапырақтар 
«розеткасынан» ананас ӛсіру методологиясын зерттеуге, 

қоңыржай тропикалық климатқа ұқсас, қолайлы климаттық 

жағдай жасауға ерекше назар аудару қажет. Ананасты ӛсіруге 
қажетті барлық жағдайлар, сонымен бірге, отырғызылған 

дақылдардың бейімделу және жерсіндіру процестері, ӛнім 

сапасы мен оның ұлғаюы, және де басқа да кӛптеген мәселелер, 
осы магистрлік диссертацияда қарастырылатын болады, және де 

бұл біздің жұмыстың ӛзекті мәселесі болып табылады.  

Ананас, Оңтүстік Америка сағасында пайда болған және 
үндістер оны тағам әзірлеуде, алкогольді ішімдіктерге 

қолданып, және де емдік мақсатта пайдаланған болатын. ХҮ-ші 

ғасырға таман, ананас, тропикалық Американың басым бӛлігіне 
таралған, және де ӛсірілген ананастың барлық түрлері сүйексіз 

болған. Ананас дақылы, 1493 жылы итальяндық зерттеуші 
Христофор Колумб, ӛзінің екінші сапарында Гваделупаға 

түскенінде, еуропалықтармен алғашқы рет танылған болатын 

[1]. 
Ананас жемісі, кӛптеген елдердеарам шӛп болып 

есептелгенімен, кӛп ұзамай бір қатар елдерде танылған, және де 

ХҮІ-ші ғасырдың соңына дейін, тропикалық әлемнің басым 

бӛлігіне, соның ішінде, Африка, Индия, Қытай және Филиппин 

елдеріне таралып кетті. Ананас, ҮІІІ ғасырдың соңында 

Гавайяға енгізілген болатын, ол жерде, ананас, мемлекеттің 
маңызды жеміс дақылына айналды.  

Ананасты вегетативті кома тамырландыру (жемістің жоғарғы 

бӛлігіндегі гүл жапырағы) арқылы немесе ӛсу базасында 
ӛндірілетін, бүйір ӛркендер арқылы кӛбейтеді. Қазіргі таңда, 

маңызды сорттары болып табылады: 

- «Гавайский король» - жапырақтары тегіс, ірі; 
- «Мед золото» - салмағы 7 кг-ға дейінгі ірі жеміс; 

- «Гладкий Cayenne» - Гавайяда ӛсірілген, бостық; 

- «Королева» - Малайзия мен Кенияда пайдаланады, тікенекті; 
- «Красный испанский» - Вест-Индияда пайдаланады; 

- «Porteanus» - орталық сары жолағы бар жапырақтар; 

- «Variegatus» - бойлық сары жолақтары бар, кейде қызыл 
қаріппен, шұбар жапырақтар [7]. 

Ананас, жапырақ қуыстарында жинақталған сұйықтықты сіңіріп 

алатын, қосалқы тамырлар ӛсетін, бұтақтары мен жапырақтары 
тікенек болып келетін, жер бетінде ӛсетін шӛптес ӛсімдіктер. 

Ананас жапырақтары, сұйықтық жинайтын қабілеті бар, тікенек 

тісті бұрыштары бар, кең, ұзындығы 70 см-ге дейін жететін, 

және де эпидерма қабаты қалың болып келетін, етті-суккулентті 

сипатта. Эпидерма, су қорын жинайтын, ірі жасушалар 

қабатының астында орналасқан, жапырақтар ішінде, 
хлорофиллоносты жасушалармен қоршалғанәуе арналары бар, 

ал жабық жапырақ саңылаулары, газ алмасу қозғалысын 

қамтамасыз етеді [1]. Жапырақтар қалыптасқаннан кейін, 
гүлдену процесі басталады, гүлдер, 50 см. биіктікке жетіп, қос 

жынысты гүлсидамдармен шыланып жамылады. Гүлдену 

процесі 17-23 тәулік аралығында жүреді, нәтижесінде, ұшында - 
«айдарлы-розетка» -жапырақ бірлігі құрылатын, гүлзар мен гүл 

шоғырымен жайылып ӛскен, будалар молдығы болып 

табылатын, алтын-сары түсті, қатты, бүршік тәрізді жеміс 
қалыптасады [3; 9]. 

Ананасты таңдау кезінде, оның «айдарына» (жапырақтарына) 

қарау қажет, жақсы үлгілердің «айдары» жасыл, қалың және 
шырынды болып келеді. Жемістің, міндетті түрде сары болуы 

тиіс емес, жасыл, қоңыр түсті жемістер де кездесіп тұрады. 

Қоңыр түсті жемістердің іші құрғақ, ӛзі пісіп кеткен болады. Бұл 
ретте, олар, кӛрінуіне қарағанда,сәл жұмсақ және ауыр болады, 

ол жақсы жемістің белгісі  [6; 8]. 
Бүтін жемісті, үй температурасы жағдайында сақтауға болады, 

ал кесілген жемісті, тағы бірнеше тәулікке тоңазытқышта 

сақтауға болады. Температура тӛмендеген сайын, ананас дәмсіз 
болатынын, және де ӛзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтатынын 

ескеру қажет. Ананасты, тоңазытқышта, орташа температурада 

сақтау мүмкін, бірақ тек мұздатқыш камерасында емес [6; 8]. 
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Сурет 1 – Amritha түрі 
 

2005 жылы, ЕО-да, «MD-2» ананас сортына тұтынушылық 

сұраныстың ӛзгеруіне байланысты, ананас ӛсіретін, Ган 
фермерлері ӛз фермаларынан бас тарта бастады, себебі, 

«Гладкий Cayenne» сорты, ұзақ уақыт бойы басымдылық 

танытқандықтан, Еуропа, экспорттаудың негізгі бағыты болып 
табылатын. Дегенмен, "MD-2" ананас сорты, тұтынушыларға 

жақсы дәмі мен сыртқы түрін, сондай-ақ, бӛлме 

температурасында ұзақ уақыт сақтай алу мерзімін деұсынды. 

Және де ұзаққа жеткізбей, экспорттау үшін, осы сортқа 
басымдылық жасалған.  

 

Жылыжайды, ананас ӛсіру үшін дайындау алгоритмі, 1- кестеде 
берілген. 

 
1 Кесте – Жылыжайды, ананас ӛсіруге әзірлеу алгоритмі 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Қолға алынған іс-шаралар арқасында, «MD-2» ананас сортын 

ӛсіруге арналған қолайлы жағдайларға қол жеткіздік, дәлірек 

айтқанда, орташа температурасы 17-27 ºС, қысқы маусымда, 
бірқалыпты қыздырғышы бар жер телімінде, минималды 

температура 3 ºС-тан тӛмен емес, орташа - 11 ºС, ал жылысы - 15 

ºС-ке дейінгі кӛрсеткішті құрайды және жоғары ылғалды болып 

келеді. Сонымен қатар, осы жылыжай жағдайында ананас 

дақылдарын ӛсіру, Жамбыл облысы аумағында, ананас ӛсіру 
бойынша,бірінші тәжірибе болып табылады.  
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1 кезең: Ананасты егу орнын (аумағын) анықтау  

2 кезең: Жылу жүйесін әзірлеу, жылы ауаны жіберуге арналған аппарат орнату  

3 кезең: Желдету жүйесін тексеру, сондай-ақ ананасты егу жеріне сумен жабдықтау 

жүйесін жеткізу   

4 кезең: Аймақты қажетсіз заттардан тазалау, арам шӛптер мен ерте шыққан ӛсімдіктерден  

5 кезең: Жерді (топырақты) айдау, ірі кесектерін, біркелкі етіп майдалап тастау 

6 кезең: Кӛң, шымтезек және ағаш үгінділерін себу арқылы, топыраққа тыңайту, бұл ретте, 

ананас отырғызар алдында, топырақты марганцовканың ыстық ерітіндісімен суару 

7 кезең: Ананас отырғызу үшін, жүйектер әзірлеу (жүйектер арасындағы арақашықтығы 50 
см, «розеткалар» арасы - 20 см) 

8 этап: Ананастар «розеткасын» отырғызу 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТОДУЦИРОВАНИЯ КУЛЬТУР ANANAS COMOSUS В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Резюме: В статье приведены технология интродуцирования  в теплицах растения Ananas comosus. Первым начал выращивать Ананас 

страны, это Бразилия, но со временем люди научились создавать благоприятные условия для выращивания ананаса, в результате, по всему 

миру теперь можно встретить на плантации ананас. Ананас тропических растений, произрастающих в странах с горячим и влажным 
климатом, поскольку использование становится эффективным методом выращивания интодуцирленген состояния. 

Ключевые слова: Ananas comosus, хвощевой-розетка, вегетативная кома укоренения черенков, Porteanus,Variegatus. 
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TECHNOLOGY OF INTANGING OF ANANAS COMOSUS CULTURES IN GREEN CONDITIONS 
 
Resume: In the article the technology of cultivation in greenhouses of the plant Ananas comosus. First to plant Annesty country is Brazil, but over 
time people have learned to create favourable conditions for the cultivation of pineapple, as a result, around the world can now be seen on the 

plantation pineapple. Pineapple is a tropical plant grown in countries with hot and humid climate, as the use becomes an effective method of growing 

introducingthe state. 
Keywords: Ananas comosus, homeway socket, vegetative coma rooting, Porteanus,Variegatus. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОЧЕВИНЫ ПРИ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

 
В данной работе определяется оптимальный, безопасный и эффективный способ для индукции задней отслойки стекловидного 
тела при интравитреальном введении водного раствора мочевины. 
Максимальное эффективное действие интравитреального введения  водного раствора мочевины с целью индукции задней 
гиалоидной мембраны наблюдалось в группе с 6% дозировкой мочевины, однако данная дозировка оказала умеренное местно-
раздражающее действие на ткани глаза после интравитреального введение. Развитие катаракты наблюдалось 33,4% случаев. В 
дозировках с 1,5% и 3% мочевины полная отслойка задней гиалоидной мембраны наблюдалась в 66,6% случаях, при этом в группе 3% 
раствора мочевины случаи катаракты отмечались чаще 2 раза по сравнению с 1,5% мочевиной. Введение 1% раствора мочевины 
приводила к полной отслойке задней гиалоидной мембраны в 50% случаев. 
Водный раствор мочевины в дозировке 1,5% является оптимальным, безопасным и несомненно эффективным способом для 
индукции задней отслойки стекловидного тела при интравитреальном введении. 
Ключевые слова: мочевина, неферментный витреолизис, пролиферативная витреоретинопатия. 
 
Задняя гиалоидная мембрана стекловидного тела, является 
первоначальным матриксом для роста пролиферативной 
ткани, играющей основную роль в патогенезе развития 
многих витреоретинальных патологий.  Индукция задних 
слоев стекловидного тела играет важную роль в 
профилактике, лечении и стабилизации пролиферативного 
процесса при витреоретинальной патологии [1].  
Клинические наблюдения показывают, что после полного 
удаления задней гиалоидной мембраны стекловидного тела 
в ходе витрэктомии новообразованные сосуды 
редуцируются, а рост фиброваскулярной ткани полностью 
прекращается [2,3].  
Известны механические и биохимические способы 
индукции задней отслойки стекловидного тела. Так, 
механический способ индукции задней отслойки 
стекловидного тела от внутренней пограничной мембраны с 
помощью эндовитреальных инструментов обладает рядом 
недостатков: не обеспечивает полного удаления задних 
гиалоидных слоев стекловидного тела и, как следствие, 
наблюдается высокий риск развития ятрогенных 

осложнений.  В настоящее время большой интерес у 
хирургов вызывает биохимический метод, как менее 
травматичный в сравнении с механическим способом. 
Однако введение в стекловидное тело различных 
ферментативных агентов, лизирующих компоненты 
стекловидного тела, имеет ряд недостатков: токсичность, 
возникновение различных аутоиммунных реакций. Кроме 
того, ферментативные препараты в допустимой, не 
токсичной концентрации не вызывают отслоения 
стекловидного тела, что сдерживает их широкое 
клиническое использование [4,5]. 
Индукция отслойки задних слоев стекловидного тела с 
помощью фармакологического неферментного 
витреолизиса является перспективным направлением в 
консервативном и хирургическом лечении пациентов с 
витреоретинальной патологией. 
Цель. Разработать и обосновать в эксперименте новый 
способ неферментного витреолизиса для индукции задней 
отслойки стекловидного тела. 
 


